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ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΝ ΚΡΗΤΗ ΑΡΑΒΟΚΡΑΤΙΑΣ 
(826-961 μ.Χ.) 

ΠΕΡΙ ΤΗ2 ΔΗΘΕΝ ΑΛΛΟΙΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ 
ΕΞ ΑΠΟΨΕΩΣ ΕΘΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ' 

Α' 

Ποοσεγγίζοΰσης της χιλιετηρίδος άπο της υπό των Βυζαντινών διά του 
κατόπιν αύτοκράτορος Νικηφόρου του Φωκά άπελευθερώσεως τής μεγαλονή* 

σου Κρήτης, επίκαιρος καθίσταται ή άνα-ψηλάφησις του δλου θέματος τής 
εν Κρήτη *Αραβοκρατίας. Είναι δέ τούτο θέμα σύνθετον, έξαρτώμενον από 
τάς άραιάς καΐ άβεβαίας, μετανενεστέρας δ* ώς επι τό πολύ, ειδήσεις τάς 
όποιας εχομεν επί του ιστορικού τούτου συμβάντος. Είναι δηλονότι προτί- 

στως θέμα συγκεντρώσεως καΐ εκδόσεως των πηγών, είτε καθαρώς ίστο- 

ρικαί είναι αύται (Ιστοριογραφία, χρονογραφία), είτε άλλον χαρακτήρα εχου- 

σαι (ποιητικά έγκώμια), είτε άπλώς ε| αγιολογικών κειμένων προέρχονται. 
ΑΙ πηγαΙ αΰται είναι εϊτε ελληνικαι εϊτε άραβικαί καΐ ή εργασία τής εκδό¬ 

σεως είτε έγενετο ήδη εϊτε συντεί^εΐται. Πέραν τής εκδόσεως τό θέμα είναι 
ζήτημα μελέτης συστηματικής, εν οι^ίει των πηγών άλλα και τών συνθηκών 

1 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ. — Ο. 8ο1ι1ιιιηΐ)εΓ§βΓ, υη βιιιρει·βιΐΓ 1>7ζ2ΐηί:ίη άμ άί- 

χίβπιε δίβαίε, ΝίοέρΙιοΓε Ρΐιοΐιβδ, Ρδπδ 1890, εΙι^ρίΤτε II (σσ. 32-99, ακολουθεί 

ιδία τον Κ. 3. ιπ "δ 3.11 ά, Ι..’βΠ2ρίιτε §Γβα αιι άίχΐέπιε δίέοΙβ κ.ά. και ενδιατρίβει περί 

τάς παρασκευάς τής εκστρατείας, τό ναυτικόν, τά τοΰ θριάμβου κ.δ.). Ελληνική μετά- 

φρασις έν τχ\ Βιβλιοθήκη Μσρασλή υπό Ί. Λαμπρίδου, Ό αύτοκράτωρ Νικη¬ 

φόρος Φωκάς, έν Άθήναις 1905, κεφ. Β’, σσ. 44-137.— Α. Α. ναδΐΗθΥ, Βγ- 

ζαποε βΐ: Ιεδ ΑΓ3ΐ>εδ, ίοπιε I. 1^3 όχπΕεϋβ ό’Απιοηχιιη (820-867), εόίίίοη ίταιι- 

ςαίδε... ΒηιχβΠεδ 1935. — Ε. γοοΐ£ δ, ΤΙιεΑτΕί) οεουρ^ίίοη ο£ΟτεΙβ, Εη^ΗδΙι 

ΙιΐδίοΓίοβΙ Ε-ενίετν 28, 1913, σσ. 431 - 437. —Στεφάνου Ξανθουδίδου, Έπαρ- 

χίαι κα'ι πόλεις Κρήτης, έκ τοΰ τοπωνυμικού τής Κρήτης, ΕΕΒΣ Γ', 1926, σσ. 34 - 66. 

Τοΰ αύτοΰ, Χάνδαξ - Ηράκλειον, ιστορικά σημειώματα ίιπό—, έν Ήρακλείφ 

Κρήτης 1927, 16® (ξ')+1δ7. — V. Ι,ΕΐίΓεηί, Ι^ε δΐ^ποάίοοη άε δΐ'Βπϋα εΐ Ιεδ 

ιηεϊΓοροΙίΙβδ άβ Οτεΐβ 3ΐιχ Χ-ΧΙΙΙ δίέεΙβ, ΚΟ (=:έ^ε1ιοδ ά’ΟηεηΙ) 36, 1933, 

σσ. 385 - 412. — Ν. Θ. Καλομενοπούλου,'Η Κρήτη κατά τούς βυζαντινούς χρό¬ 

νους, ΕΕΚΣ (=Έπετηρις Εταιρείας Κρητικών Σπουδών) Α', 1938, σσ. 143- 164. 

Ν. Β. Τωμαδάκη, Σλάβοι έν Κρήτη, ΕΕΚΣ Α', 1938, σσ. 425 · 431. — Τ ο ϋ ο ΰ- 
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του έλ^νηνικοΰ χώρου χαΐ παρομοίων γεγονότων {της τύχης π.χ. τής άλλης 
μεγαλονήσου Σικελίας). ΑΙ πηγαΙ δεν είναι πάντοτε αί δίδουσαι λΰσιν εις 
προκΰπτοντα προ|3?νήΜατα, δταν μάλιστα δεν έγράφησαν άπό αυτόπτας ή 
συγχρόνους καΐ δεν άπέβλεψαν εις την κα·9αυτό εξιστόρησιν των πραγμάτων, 

άλλα δευτερευόντως αναφέρουν εκ φημών και ακουσμάτων πί.ηροφορίας. 

Καθίστανται δέ μάλλον επικίνδυνοι, δταν έπαναλαμβάνωνται ή?ιλοιωμέναι υπό 
μεταγενεστέρων χρονογράφων, άκρίτως παραλαμβανόντων τά υπ* αυτών άνα· 

γνωσθέντα. *Η χρήσις τής μαρτυρίας άνευ βασάνου είναι δυνατόν νά μάς 
άγάγη εις πλάνας. ΚαΙ τό θέμα του οποίου έπιλαμβανόμεθα είναι έξ εκείνων 
τά οποία κινούν εΐς τοιαυτσς σκέαρρις. 
Ή πρόθεσίς μου δεν είναι νά δώσω είκόνα τινά τής καταστάσεως 

τής Βυζαντινής Αυτοκρατορίας κατά τάς τρεις πρώτας δεκαετηρίδας του 
ενάτου αίώνος, ουδέ νά εξιστορήσω τά συνήθως συσχετιζόμενα προς την 
κατάλη-ψιν τής Κρήτης ζητήματα, δηλονότι του χωρισμού αυτής έκ τής Δυτι¬ 

κής Έκκ?νησίας κατά τον όγδοον αιώνα καΐ τά τής στάσεως του Θωμά. Ή 
τελευταία αυτή είναι γεγονός άναμφισβήτητον δτι έξησθένησε τό Βυζάντιον 
εΐς σημεϊον ώστε νά άπολέση τήν ναυτικήν κυριαρχίαν τών θαλασσών μέ 
αποτέλεσμα τήν απώλειαν τής Κρήτης καί τής Σικελίας. Ουδέ θέλω ένδια· 

τρίψει εις με?ιδτην τής εκκλησιαστικής καταστάσεως τής Νήσου κατά τήν 
εποχήν τής είκονομαχίας, τήν δράσιν Άνδρέου τοΰ Κρήτης ή τήν συμμετο¬ 

χήν τών επισκόπων αυτής εις συνόδους, ώς πράγματα αμέσως μή σχετιζό- 

μένα μέ τό θέμα μου. ’Αναγνωρίζω τήν σημασίαν τής συγκεντρώσεως και 
μελέτης τοΰ θέματος από αγιολογικής πλευράς διά τούς αιώνας η' καΐ θ', 

άλλα τοΰτο δέν είναι τοΰ παρόντος. 

Είναι άληθές δτι έπι τοΰ θέματος ύπάοχει βιβλίον γραφέν προ ολίγων 

τοΰ, Συμβολή εις τήν μελέτην τών σλαβικών κ,λ.π. έποικήσεων έν Κρήτη, ΕΕΚΣ 

Β', 1959, σσ. 7* 19. — Τοΰ αύτοΰ, 'Ο άγιος Ιωάννης ό· Ξένος καί ή δια'&ήκη αύτοΰ, 

Κρ. Χρ. ( ~ Κρητικά Χρονικά ) Β', 1948, σσ. 47 -72. — Τοΰ αύτοΰ, Ι^’ϋο άε Οτέΐε 

π’ε 33ηΐ3ίδ 5υΙ>ί ιιπε 3.1Ι;εΓ3ΐ:ΐοπ βίίιηοΙοείςιιε ρβηάίΐπί; ΓοοαυρδΙίοη &Γ3.1)β, 3ΒΝ 

VII, 1953, σ. 486. —Τοΰ αύτοΰ, 'Η άποστολική Εκκλησία τής Κρήτης κατά τούς 

αΐιόνας η'- ιγ' καί ό τίτλος τοΰ προκαθημένου αυτής, ΕΕΒΣ ΚΔ', 1954, σσ. 67-107. 

Ίωάννου Β. Παπαδοπούλου, Ή Κρήτη υπό τούς Σαρακηνούς (824 - 961), 

ΔΙΙιεη 1948 (Τεχίε υηά ΡοΓεοΙ^ηπβεη ζιιτ ΒγζειηΙϊηίεοΙι - ηευ^Γ. ΡΙιϋοΙοείε, Νο 

43), 8®, σσ. 116. —Τοΰ αύτοΰ, ^Υπάρχει καί δεύτερος άγιος Κύριλλος επίσκοπος 

Γορτύνης ; ΕΕΒΣ ΙΤ', 1940, σσ. 247 - 251. — Βασ. Λαούρδα, 'Ο άγιος Άνδρέας 

ό έν τχι Κρίσει και ή Κρήτη επί είκονομαχίας, Κρ,Χρ. Ε', 1951, σσ, 32 - 60. — Γ ε ω ρ γ. 

Κ. Σπυριδάκη, Τό θέμα τής Κρήτης προ τής κατακτήσεως τής νήσου όπό τών 

Αράβων, ΕΕΒΣ ΚΑ', 1951, σσ. 59- 68. ΈπΙ τοΰ ζητήματος πότε ή Κρήτη άνήχθη 

εις θέμα πρβλ, ακόμη; Κωνστ. Μ. Κ ο) ν στ α ν τ ό π ο ο λ ο ν, Στρατηγός Κρή¬ 

της, ΕΕΒΣ 1929, σσ. 316 - 320 καί Δ ι ο V. Α. Ζακυθηνόν, Περί τής διοικη¬ 

τικής διαιρέσεως έν τφ Βυζαντινώ κράτει, ΕΕΒΣ ΙΖ', 1941, σσ. 263 · 267 (κζ' ΚηΙί). 
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μόλις ετών ύπό προσφιλούς βυζαντινολόγου, τοΰ άειμν. Ί. Β. Παπαδοπού¬ 

λου· Αναγνωρίζω οτι αι ΰπηρεσίαι τάς οποίας προσέφερεν δ Παπ. εις τήν 
άνερεύνησιν τής ύποθέσεως υπήρξαν άξιόλογοι. "Ομως τό βιβλίον δέν είναι 
κατά βάσιν ερευνητικόν, στηριχθέν εις ολίγα δημοσιεύματα, τοΰ ΒΓοοΙίβ, τοΰ 
νΔ3ίΙί0ν καΐ τοΰ ΜΗΓςμίδ κυρίως, και εις στοιχειώδεις ειδήσεις τών συγγρα¬ 

φέων. Νομίζω πάντως οη κατέστησε κοινήν παρ* ήμίν τήν άντίληψιν περί 
τής ποοελεύσεως καΐ ποιότητας τών εξ 'Ισπανίας (μέσφ Αΐγύπτου) καταλα- 

βόντων τήν Κρήτην Αράβων, νόθων καΐ προσήλυτων νεοφύτων, ούχΙ δέ 
γνησίων, ουδέ φορέων πολιτισμού τίνος τυχοδιωκτών. Ό Παπ. νομίζω έτεθη 
επί τά ϊχνη τοΰ θέματος τό μέν έκ τοΰ Σφραντζή, δν έξέδιδε και δ οποίος 
δμι?ιεΐ άναδρομικώς περί Κρήτης παρέχων αγνώστους έξ άλλης πηγής ειδή- 

καθηγητής απέδειξε νοθευθέν {καί μάλιστα υπό Κρητός!), τό δέ έκ τών 
μετ* έμοΰ συζητήσεων περί τών αποτελεσμάτων τής καταλή-ψεως έξ άπόψεως 
εθνολογικής καΐ θρησκευτικής· Διότι πολύ πρό τοΰ Παπαδ. άπησχόλει έμέ 
ή δλη ύπόθεσις, καΐ τά πορίσματα τών ερευνών μου ^ είχον ήδη εκθέσει εΐς 
μίαν διάλεξιν γενομένην τήν Ιανουάριου 1947 έν Ρεθύμνη, τής οποίας 
εύρεϊαν περίληψιν έδωκε διά τών κρητικών εφημερίδων δ βυζαντινολόγος 
κ. Νικ. Β. Δρανδάκης^. Όμοίως είχον ανακοινώσει τήν θεωρίαν μου εΐς 
φίλους επιστήμονας ώς δ Παπαδοπούλας, δ κ. Μ. Ί. Μανούσακας καΐ δ έν 
Κρήτη τότε υπηρετών κ· Βασ. Λαοΰρδας. Έν συνεχεία προέβην εΐς άνακοί- 
νωσιν εις τό έν Ρ&ΐεηιιο συνελθόν Η' Βυζαντινόν Συνέδριον (*Απρίλιος 
1951), τής οποίας καΐ γαλλική περίί^ηψις έδημοσιεύθη, δταν εξεδόθησαν τά 
πρακτικά^. Κατά ταΰτα δ συσχετισμός τής δράσεως Νίκωνος τοΰ Μετανοείτε 
καΐ Ίωάννου τοΰ Ξένου ( μεταξύ 961 καΐ 1027 εκτεινόμενης), καθώς καΐ τής 
προσαρμογής τής Κρήτης προς τήν εκκλησιαστικήν πραγματικότητα τής έν 
Κωνσταντινουπόλει ορθοδοξίας, τούτέστι τήν άναστήλωσιν τών εικόνων και 
τήν πρός τήν Δύσιν διαφοροποίησιν, έγένετο τό πρώτον ύπ’ έμοΰ, εν συν- 

δυασμφ πρός τήν άπόκρουσιν τής πλάνης δτι ή Κρήτη ήϋ^οιώθη έθνολογικώς 
και θρησκευτικώς εξ έπιδράσεως τής πολυχρονίου άραβοκρατίας. Περιέργως 
πως ταύτά περίπου άνεπχύχθησαν καΐ έδημοσιεύθησαν τέσσαρα ετη μετά τήν 
πρώτην άνακοίνωσίν μου ύπό τοΰ κ. Λαούρδα ώς ϊδια, χωρίς καν ν’ άναφέ- 
ρωμαι ώς συλλαβών τήν τοιαύτην ιστορικήν σύνθεσιν^ Είναι άληθές δτι δ 
κ. Λ. συνεδύασεν εύφυώς τό θέμα πρός τό πρόσωπον τοΰ Άνδρέου τοΰ 

^ “Αφορμήν εις τήν άναψηλάφησιν τοΰ θέματος μοί παρέσχε το τμήμα τής περί 

τής επισκοπής Σουαρέτ καί τοΰ συνοδικού της μελέτης τοΰ πατρός V, Ε&υτβπΐ, 

τό όποίον παραθέτω έν τφ Παραρτήματι (άριθ. 3). 

2 Βλ. Παράρτημα, άριθ. 1. 

® Βλ. Παράρτημα, άριθ. 2. 

* Βλ. Παράρτημα, άριθ, 5. 
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εν τί Κοίσ61^ καΐ διηυκρίνησε τά κατά τον Κρήτσ τούτον μάρτυρα τής 
εικονομαχίσς (^ 766 ή 767). *Αλλ* εκ των επιτασσόμενων εν τφ Παραρτήματι 
δυναται νά σχηματίση τις γνώμην περί του ποιος πρώτος συνέλαβε τήν ιδέαν 
του συνδυασμοί άφ* ενός τής εΐκονομαχίας και έξ άλλου των δυο αποστόλων 
(Νικωνος Μ. και Ίωάννου του Ξένου) προς τήν εν Κρήτη άραβοκρατίαν. 

Διά νά επανέλθωμεν εις τό βιβλίον του άειμν. Παπαδοποΰλου, οφείλω 
πρώτον νά σημειώσω δτι (κα·θώς γνωρίζω άσςραλώς), ό καθηγητής υπήρξε 
θΰμα άδαους διορθωτου (δ/ίδος τινός), δ όποιος παρεμόρφωσε τό βιβλίον 
καΐ προσέθηκεν είς τά του τυπογράφου πολλά σφάλματα, ώστε τούτο μόλις 
μετά συγκρατουμένης άγανακτήσεως ν* άναγινώσκεται σήμερον. Δεύτερον, οτι 
εις τό θέμα τό όποιον μάς ενδιαφέρει προσέ-θηκεν ί,κανά επιχειρήματα, πέραν 
εκείνων τά όποια ε’ίχομεν από κοινοί συζητήσει, άπορρίψας και αυτός τήν 
άποψιν τοί έκμουσουλμανισμοί τής Κρήτης κατά τήν άραβοκρατίαν. *Αλλ* 

επιμελώς εφυλάχθη καΐ εκείνος νά σημείωση που δτι ιδική μου ήχο ή θεω¬ 

ρία περί μή έκμουσουλμανισμοί, άπλώς επικαλεσθείς τό γλωσσικόν επιχεί¬ 

ρημα, δηλονότι, τό τής ανυπαρξίας εν τφ κρητικφ Ιδιώματι άραβικών λέξεων 
Έκ των πολλών προβλημάτων, τά όποια γεννφ ή Ιν Κρήτη άραβοκρατί<? 

(π.χ. έτος καταλήψεως, έκστρατεϊαι προς άνακατάληψιν, διοικητικόν, στρα¬ 

τιωτικόν και οικονομικόν σύστημα των καταχτητών, άν άληθεύη δτι ή Γόρ- 

τυς^ και ή Κυδωνία εμειναν άνάλωτοι, ανοχή τής ορθοδοξίας και κατάστα- 

σις τής Εκκλησίας έν τή Νήσφ, ή δι’ ής άπελευθερώθη ή Κρήτη εκστρατεία 
του Νικηφόρου, έγκατάστασις τών άρχοντοπούλων, άποικισμός Σλάβων καΐ 
"Αρμενίων ορθοδόξων κλπ. κλπ. )> θέλω εξετάσει μόνον τό πρόβλημα τής 
δήθεν άλλοιώσεως του εθνολογικοί χαρακτήρας καΐ τοί έκμουσουλμανισμοί 
τής Κρήτης κατά τήν άραβοκρατίαν (826961), τόσον ίστορικώ; (πώς 
προέκυψεν), δσον και κριτικώς, χρησιμοποιών τά εν τή βιβλιογραφία επιχει¬ 

ρήματα, Ιδικά μου καΐ άλλότρια, και δίδων κατά τό δυνατόν πληρεστέραν 
εικόνα τής καταστάσεως ήν ευρε τό 961 ό Νικηφόρος Φωκάς εν Κρήτη. 

1 Πρβλ. Μ. Γεδεών, Βυξ. έορτολόγιον, έν Κωνστανηνουπόλει 1899, σ. 178, 

Όκτωβρίου 20. *Η άδ-λησις Άνδρέου Μί§;ηβ, Ρ.Θ. ΟΧν, 1109-1128. *Η Μονή 

τής Κρίσεως έν Κωνσταντινουπόλει (κατά Γεδεών) ήτο κατά τον ιδ' αι. γυναικεία. 

Πρβλ. ακόμη ΒΗΟ^, 1957, I, 34. Νοβ 111-112. 

* Βλ. Παράρτημα, άριΌ*. 4. 

^ Εϊναι γνωστόν οτι τήν πληροφορίαν περί τοΟ δτι ή Γόρτυς εμεινεν άνάλοοτος 

παρέοχε πρώτος ό Γενέσιος ( έπηύξησε δέ 6 Σφραντξής μετά ταΰτα, προσθείς καί τήν 

άντίξηλον αύτής Κυδωνίαν I). Τοϋτο δεν ήμπόδισεν ερασιτέχνην τινά νά περιγράψπ 

τά τής άμύνης καί τής άλώσεως τής Γορτύνης! πρβλ. Γ. Α. Σήφακας, Σελίδες 

έκ τής Κρητικής Ιστορίας, I. *Η υπό τών Αράβων πολιορκία καΐ αλωσις τής Γορ- 

τυνης, ΕΕΚΣ 4 ( 1941), σσ. 176 · 195. Έδημοσιεύθη δέ ή. μελέτη τετραετίαν μετά 

τήν υπο τοϋ Ί. Β. Παπαδοποΰλου άπόδειξιν δτι ό Γορτύνης Κύριλλος δεν 

έμαρτύρησε κατά τήν κατάληψιν τής Νήσου υπό τών Αράβων, 

Προβλήματα τής έν Κρήτη άραβοκρατίας (826-961 ) δ 

β' 

Ή ιστορική έρευνα τών μέσων χρόνων, παρά τήν υπαρξιν συγγραφέων 
οΐ όποιοι διηγούνται τήν τύχην τών ένδιαφερουσών ημάς περιοχών, ευρίσκε- 

ται πολλάκις εις άδυναμίαν νά ανασύνθεση τήν ζωήν οΐα υπήρξε κατ* αυ¬ 

τούς. Είναι συχνά πολύ ευκολώτερον νά μάθωμεν τί συνέβαινε κατά τόν ε' 
ή δ' αιώνα π.Χ. παρά κατά τούς η'ή θ' μ.Χ., μολονότι ΰπερχίλια έτη εγγύ¬ 

τερον ευρισκομένους πρός ήμάς. Προκειμένου ?>.οιπόν περί τής Βυζαντινής 
Κρήτης θά έπρεπε νά γνωρίζωμεν εις ποιαν κατάστασιν εύρίσκετο αυτή κατά 
τήν στάσιν τοί Θωμά (823 μ.Χ,), δηλονότι: ”Αν άπετέλει θέμα υπό στρα¬ 

τηγόν, πώς διφκεΐτο κατ* επαρχίας καί πόλεις, αν διέθετε ϊδιον ναυτικόν 
καΐ φρουράς κατά ξηράν. Ποιος καΐ πόσος ήτο ό πληθυσμός αυτής, κατά 
ποιας αναλογίας εύρίσκετο εντός τών πόλεων ή κατφκει τήν ύπαιθρον, ήτο 
αγρότης, ναυτίλος ή κτηνοτρόφος, ποια εισοδήματα είχε καΐ πόσους φόρους 
παρεϊχεν εις τό βασιλικόν ταμεϊον. Πόσαι ακριβώς ήσαν αί υπό τήν οικείαν 
μητρόπολιν έπισκοπαί, πόσα τά μοναστήρια, ποια τά παιδευτικά κέντρα τής 
Νήσου. Ποΐαι ήσαν αι υποχρεώσεις τοί γεωργικοί πληθυσμοί και αΐ σχέ¬ 

σεις αυτοί πρός τούς κυρίους τής γης. Ποία ή αναλογία τών χρησιμοποιού¬ 

μενων υπό τοί κέντρου καΐ τών λαμβανομένων έπΙ τόπου κληρικών, υπαλ¬ 

λήλων καΐ στρατιωτικών. Ποία ή γλώσσα του, πώς αυτή έλαλεΐτο και εγρά- 

φετο καΐ υπό τίνων{ αί επιγραφαί εν προκειμένφ είναι σπουδαϊον μαρτύριαν ). 
Τέλος, ποία ή συγκοινωνία εντός τής Νήσου και ή μεταξύ τών επαρχιών επι¬ 

κοινωνία. Τα στοιχεία ταυτα θά ήδΰναντο νά παραβληθούν πρός μίαν ιδεατήν 
έρευναν, ή οποία θ* άπήντα εις ανάλογα ερωτήματα καί ή οποία θ* άφεώρα 
τό δεύτερον ήμισυ του δέκατου αϊώνος και τάς άρχάς τής β' χιλιετηρίδος 
μ.Χ., δηλονότι τούς πρώτους 50 περίπου χρόνους άπό τής άνακτήσεως. Τότε 
Ιδεατώς καΐ Ιδεωδώς θά ήδυνάμεθα ν’ άπαντήσωμεν έπΙ ζητημάτων οία τά 
άπασχολοίντα ήμάς. Άλλα σήμερον δεν γνωρίζομεν ουδέ πόσους κατοίκους 
δίχεν ή Νήσος τό 823 ουδέ πόσοι ύπε?ιείφθησαν τό 961 ^ ή εις πόσους άνήλ- 

θον περί τό 1000 μ.Χ., εις πλεΐστα δέ άλλα εκ τών ώς άνω ερωτημάτων θά 
ήμεθα βωβοί, αν δεν κατεφεύγομεν εις είκοτολογίας κατά τινα αναλογίαν 
πρός τά άλλαχοί κρατούντα ή τά μεταγενεστέρως συμβάντα εις τήν πολύ¬ 

παθη μεγαλόνησον. 

ι Αί άρσβικαί πληροφοςίαι δτι έσφάγησαν υπό τών Βυζαντινών 200.000 "Αρα¬ 

βες τό 961 έν Κρήτη είναι χονδραι ύπερβολαί. Διότι ούδέ δλοι οί ευρεθ·έντες κατά 

τήν έκπολιόρκησιν του Χάνδακος άπωλέσθησαν, μέρους φονευΟεντος κατά τάς επιχει¬ 

ρήσεις και μέρους αίχμαλωτισβ-έντος καί άχΌέντος είς Κωνσταντινούπολιν διά τόν 

θρίαμβον, *Ανάλογον αξίαν έχουν αί έκ ποιητικών ύπερβολών βεβαιώσεις Θεοδο¬ 

σίου τοΰ Διακόνου. 
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"Εν είναι άναμφισβήτητον, οτι δ ελ?»ηνικδς της Νήσου πλη-θυσμός (καΐ 
οί επ* αυτής ξένοι ήσαν ελληνόγλωσσοι, οι Εβραίοι π.χ·). συναποτελών τήν 
ορθόδοξον αποστολικήν Εκκλησίαν τής Κρήτης, ήγγυατο εις τό Βυζάντιον 
άδιατάρακτον τήν ασφάλειαν άφ* ενός του Αιγαίου, τό οποίον δι* αυτής κλείε¬ 

ται, και έξ άλλου τής ^Ανατολικής Μεσογείου. Κρήτη ευρισκόμενη εις χείρας 
αφρικανικής ή ασιατικής δυνάμεως δύναται πάντοτε νά άπειλήση τάς συγκοι¬ 

νωνίας (κατά θάλασσαν τότε) καΐ τήν ασφάλειαν των παραλίων τής Ελληνικής 
Χερσονήσου καΐ τής Μικρασίας μέχρι τής Κΰπρου. Ή Κρήτη έπΙ Σαρακηνών 
κατέστη δρμητήριον πειρατών, θαλασσία δΰναμις άποζώσα ούχΙ έκ του Ιμπο- 

ριου δπερ ενήργει διά των σκαφάίν της ή διά των λιμένων της, άλλ’ έκ τής 
λείας ήν άπεκόμιζε ?^ηλατοΰσα πόλεις, νήσους, μοναστήρια * προς Β. και Α. 

καί κατακρατούσα τά εμφορτα σκάφη, όσα ενεπιπτον εις τήν υπό των Σαοακη- 

νών έλεγχομένην περιοχήν.Επομένως δεν πρέπει νά φαντασθωμεν τούς Σαρα· 

κηνούς αποζώντας εκ των γεωργικών και κτηνοτροφικών προϊόντων τής 
Νήσου (ή δποία ούδέ κατά τό Βυζάντιον εζη, ώς ουδέ σήμερον ζή άπο τήν 
θάλασσαν). Παρά ταύτα ή χώρα, ή δποία «ερρεε μέλι και γάλα», ήτο σιτο¬ 

παραγωγός, ελαιοπαραγωγός και οϊνοφόρος, ήδύνατο δε νά εκθρέψη πολ?.ά 
ποίμνια καΐ άγέλας ζφων. ΚαΙ του πλούτου τούτου πρέπει νά ώφελήθησαν 
οί Σαρακηνοί, ελέγχοντες τήν οίκονομίαν τής Νήσου κατά τό δυνατόν εις 
αυτούς. Άλλ* ή κατάστασις τής Κρήτης έπι Ενετοκρατίας καΐ Τουρκοκρα¬ 

τίας (καΐ αυτή ή τελευταία γερμανική κατοχή) δεικνύουν δτι απόλυτος έλεγ¬ 

χος των δρεινών γεωργικών και κτηνοτροφικών περιοχών δεν ήτο εφικτός, 
και μόνιμοι φρουραί εϊς αύτάς ή έγκατάστασις φεουδαρχών δεν είχε τά ίδια 
αποτελέσματα τά όποια προέκυπτον εκ τού ελέγχου των πεδιάδων, τών παρα¬ 

λίων καΐ τών πλουσιωτέρων γεωργικών τμημάτων τής Νήσου· Τούτο σημαί¬ 

νει δτι οί Σαρακηνοί άπέβλεψαν ιδίςι πρός τήν θάλασσαν, τήν βορείαν δηλο¬ 

νότι παραλίαν τής Κρήτης και τάς δι* εκείνης ελεγχομένας περιοχάς τής 
ένδοχώρας και ούχι τάς όρεινάς περιοχάς τών Λευκών Όρέων, τής “Ίδης, 

τής Δίκτης κλπ. ορεινών συγκροτημάτων, ξένας προς τάς Ιδίας αυτών άσχο- 

^ 'Ο Ί. Β, Πα π α δ όπ ο υ λ ο ς δέχεται δτι οί Κρήτες Σαρακηνοί ήσαν μάλ¬ 

λον θρησκευτικώς αδιάφοροι, έ| άλλου δμως σημειώνει τον φανατισμόν με®** οΰ Ιπε· 

τέθησαν κατά τών θρησκευτικών κέντρων τοθ Λάτρου ή του Αγίου "Ορους. Άπλοΰ- 

στατα καθ* ημάς εγνώριζον δτι οΐ μοναχοί συνεκέντρωνον πάντοτε πολυτιμότερα 

πράγματα από τούς ίδιώτας καί μία επιδρομή είς ιερούς χώρους ήδύνατο ν’ άποδώση 

περισσότερα. ΕΙς δ’ έμπολέμους περιστάσεις, φυσικόν ήτο οΐ "Αραβες πειραταί νά 

έξεσπων καΐ κατά πτωχών ασκητών ( ώς οί τότε άγιορεϊται), εκδικούμενοι ή έ| αίσΟ-ή- 

ματος προσβολής τών σεβασμάτων τών εναντίων. Πρβλ. * διά τήν πάλαι συνήθη 

καταδρομήν τών άθεωτάτων Κρητών, οϊτινες ταϊς κοιλότησι τών πετρών ενεδρεύον- 

τες, ελχι'ιζοντο τούς παράγοντας καΐ πολλούς τών μοναχών τοΰ "Ορους έφόνευον». 

Βίος Αθανασίου Αθωνίτου (Ιγ. ΡεΙίϋ) Αηδί. ΒοΙΙ. XXV, 1906, 23,20-23. 

Προβλήματα τής έν Κρήτη άραβοκρατίας (826 -961 ) 7 

λίας καί συνήθειας· °Άν δέ ή αραβική κατοχή διήςκεσε 130 περίπου έτη, ή 
Ινετική διήρκεσε τριπλάσιον σχεδόν χρόνον και ή τουρκική διπλάσιον. "Ομως 
εις τάς δύο τελευταίας περιπτώσεις, οτε 6 χωρικός, δ βοσκός και δ άνθρω¬ 

πος τοΰ μόχθου ήτο πάροικος {δημόσιος, Ιδιωτικός ή εκκλησιαστικός δού¬ 

λος), δεν άπέβαλε τήν γλώσσαν, τήν θρησκείαν καΐ τά ήθη του. τάς παρα¬ 

δόσεις του καί τήν συνέχειαν τού βίου, εκ τών οποίων κρινομεν αυτόν 
σήμερον "Ελληνα. ^Ητο δυνατόν εντός τών 135 ετών τής άραβοκρατίας νά 

άπολέση πάντα ταύτα, όταν π.χ. οί γέροντες τοΰ 961 θα ένεθυμοΰντο τούς 
πάππους των διηγούμενους τά τών ύστατων χρόνων τήζ βυζαντινής κυριαρ¬ 

χίας εναργώς, θρησκευόμενους ώς Ιδιδάχθησαν υπο τών γονέων των καί 

δμι?ιθύντας ώς εκείνοι ; 
Αντίθετος άποψις θά προϋπέθετε ομαδικήν εξολόθρευσιν ή ομαδικόν 

Ικμουσουλμανισμόν τής Νήσου. Δι’ άμφοτερας δεν υπαρχουν μαρτυριαι, 
ίδωμεν όμως τήν πιθανότητα άμφοτέρων. *0 Παπαδόπουλος παρετήρησεν 
ήδη δτι ουδέ μόρφωσιν θρησκευτικήν ουδέ προσήλωσιν είχον οι νέοι κυρίαρ¬ 

χοι πρός τον μουσουλμανισμόν και δτι απεναντίας είχον ανάγκην νά συντη¬ 

ρούν τον ύποταγέντα ?ιαόν, διότι έξ αυτού θά έζων. Οπως γνωριζομεν απο 
τήν ιστορίαν τών μουσουλμανικών καταχτήσεων (ιδιαίτατα δ* ημείς τών 
τουρκικών), οί προσχωρούντες εις τήν θρησκείαν τού Μωάμεθ αυτομάτως 
ήλλαζον κοινωνικήν ύπόστασιν, προστιθέμενοι εις τούς κυρίους. *Αλλά τό 
σύστημα δεν ήδύνατο νά λειτουργήση, αν δεν ήσαν πο?ιλαπλασιοι οι δούλοι 
τών κυρίων. Κατά ταύτα συμφέρον ειχον οί "Αραβες νά κρατήσουν χριστια¬ 

νούς τούς εντοπίους, διά νά έχουν μίαν πρόσθετον διάκρισιν πέραν τής φυλε¬ 

τικής. Και εάν δμως δεν τό έπεθύμουν, θά ήτο αδύνατον έκ τών πραγμάτων 

νά τό επιβάλουν δυναστικώς είς άπαντα συγχρόνως τον πληθυσμόν. 

'Ως πρός τήν φυλετικήν διαφοροποίησιν, δφεί?ιω νά έπιστήσω τήν 
προσοχήν τοΰ αναγνώστου δτι οί τήν Κρήτην καταλσβοντες Αραβες δεν ησαν 
καθαρόαιμοι “Άραβες, πολλφ μάλλον μαύροι. Μεταξύ τών άποικισθέντων και 
δρμωμενων εκ Κρήτης πειρατών υπήρξαν οί μαύροι άτσιπαδες η ατσου- 

πάδες’. Άλλ* οί εξ Τσπανίας μιγάδες δεν έδίστασαν ν* άναμειχθούν μετά 
τών εντοπίων και έξ επιγαμίας νά σχηματίσουν αυτήν τήν τρομεράν πειρα¬ 

τικήν φυλήν, τήν οποίαν οί βυζαντινοί συγγραφείς άποκαλούν Ά ρ α β ό κ ρ ή¬ 

τες ή απλώς Κρήτες. Έξωμόται, συμφεροντολόγοι, μιγάδες, επείσακτοι 

1 "Οτι Ά τ σ υ π ά δ ε ς (άτσουπάδες ) οΐ Σαρακηνοί, Ν. Π ο λ ί τ η ς, Λεξικογρ. 

’ΑρχεΙον Ε', 1918, σσ, 31-32 { δπου καΐ γνώμη τοΰ άσιατολόγου Χριστ. Λάσσεν), 

ύποστηρί|ας οτι οΐ μωαμεθανοί οίτοι έσχάλησαν μετά τήν άνάκτησιν της Νήσου είς 

Κρήτην υπό τοΰ Φωκά. Πρβλ. ακόμη Στ. 3ανθουδίδην, ’Ατζιπάς - ’Ατζιπάδες - 

’Ατζιπόποϋλο, Λεξικογρ. ’Αρχεϊον Ε', 1918, σσ, 94-97, καί ’Α. X. X α τ ζ ή ν, ΒΝ1 

10, 1934, σ. 382, σημ. 1. 
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συνανεμείχθησαν ταχέως, διά ν’ άποτελεσθ^ δ άσυνείδητος συρφετός των 
επιδρομέων, κατά του οποίου έστράφη ή Βυζ. αυτοκρατορία εν συνεχείρ:, διά 
ν’ άσφαλίσ^};] τούς παραλιακούς της πληθυσμούς, τάς νήσους και τάς μετα¬ 

φοράς της. Εις εμέ τουλάχιστον δεν μένει αμφιβολία οτι δ έν λδγφ συρφετός 
των πειρατών κατέστρε·ψε την άρχουσαν τάξιν των κρητικών παραλίων και 
πόλεων του 823, δηλονότι τούς διοικητικούς ΰπαλ?ιήλους, τούς στρατιωτικούς, 

τούς πλουσίους γαιοκτήμονας, εμπόρους, εκκλησιαστικούς, τά ιδρύματα μορ- 

φώσεως (μονάς, σχολεία κλπ.), όσα ηΰρεν. Διέφθειρε δέ καΐ τά ήθη και τήν 
■θρησκείαν των κέντρων εις ά έγκατεστσθη (πράγμα τό όποιον παρετηρήθη 
καΐ έπι Ενετών έν Κρήτη). Ό ορεσίβιος και δ χωρικός δυσκόλως θ* άπέ* 

βαίνε καταδρομεύς θαλάσσης, τής οποίας και σήμερον ακόμη δ Κρής είναι 
και άγευστος και σχεδόν εχθρός. “Εμεινεν εις τό σπίτι του, εις τήν καλΰβην 
του, εις τό βουνά του. ’Άν εστρατεύετο βία διά θαλασσίαν αγγαρείαν {ως 
έγίνετο έπι 'Ενετών άργότερον), τούτο θά ήτο ή μεγαλύτερα του καταδίκη, 
αλλ ουδέποτε ήδύνατο νά συμφιλίωση συναναμείξτ) αύτόν πρός τον 
κατακτητήν. 'Έν επιχείρημα έκ των υστέρων μεσαιωνικών χρόνων άκόμη: 

Παρά τον ΰπερτερον πολιτισμόν τών καταχτητών των οϊ Κρήτες άφωμοίω- 

σαν ως Ιπι τό πολύ τούς Ενετούς κυριάρχους των, τόσον ώστε και όρθόδο- 

;οι V* αποβαίνουν και εις έπανάστασιν κατά τής μητροπόλεώς των νά εγεί* 

ρωνται. Τόση ύπήρξεν ή αφομοιωτική δύναμις τού κρητικού Ελληνισμού. 

Δεν δυνάμεθα νά ύποθέσωμεν ακριβώς τό αυτό προκειμένου περί τών Σαρα* 

χηνών, λόγφ τής διαφοράς τής θρησκείας καΐ τής πολιτιστικής των κατα- 

στασεως. Πάντως ούδέ ό παράγων αύτός πρέπει νά παραβλέπεται 

Δύο είναι τά θετικά (ώς νομίζονται) δεδομένα υπέρ τής έρημώσεως 
τού χριστιανικού ( = Ελληνικού) πληθυσμού και τού εκμουσουλμανισμοΰ 
αυτού. Τό έν είναι αι Ιποικήσεις τής Κρήτης υπό τών άρχοντοπού?νων (ώς 
αυται παρεδόθησαν διά πλαστών εγγράφων κατά τήν ενετοκρατίαν, δτε πολ* 

* Τό θέμα πρέπει νά έξετασθή και από άλλης πλευράς, δτιλονότι κατ* αναλο¬ 

γίαν τών συμβάντων εν Σικελίςι και Κύπρφ κατά τάς εκεί άραβοκρατίας. *Η Κύπρος 

διετέλεσεν ύπό τούς “Άραβας άπό τού 647 μέχρι του 965, πλήν μικρών διαλειμμά¬ 

των (έπι Κωνσταντίνου Ε', 744, καί κατά τήν βασιλείαν Βασιλείου Α' Μακεδόνος 

867 · 886 ). Καί αύτός ό αρχιεπίσκοπος Κύπρου μετεκινήθη ( μετά μεγάλου μέρους τοΟ 

πληθυσμού ) καί διέμεινε πρός καιρόν είς Νέαν “Ιουστινιανήν παρά τήν Κύζικον, ή 

δέ πενθέκτη Σύνοδος (691) τφ παρέσχε πάσας τάς προνομίας τής επαρχίας του. Έκ 

τής επιστολής Νικολάου τοΟ Μυστικού ( πατρχ. 901 -907, 912 -925 ) πρός τον άμη- 

ςάν (τής Βαγδάτης) χαρακτηριστικά είναι τά χωρία: «σπονδών εΙρηνικών πρός 

αυτούς γεγενημένων, ύπόφοροι τής υμών κατέστησαν εξουσίας καί 

μέχρι του παρόντος έν τή τών συνθηκών ασφαλεία διετέλεσαν » και «οτι Κύπριοι 

μεθόριοι τής τε ρωμαϊκής καί τής τών Σαρακηνών εξουσίας, και ούτε ύμϊν άνταί- 

ρουσι χεϊρας, ούτε “Ρωμαίοις, άλλ’ Ιπίσης άνατέθεινται πρός δουλείαν τήν τε ύμε- 
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λαΐ τών οικογενειών αυτών έδρασαν ώς Ενετοί φεουδάρχαι) και ή προ 
αυτών εποίκησις τής νήσου υπό στρατιωτών Αρμενίων (έκ τού άρμενιακοΰ 
θέματος), Σλάβων (Ικ Βιθυνίας τής Μικρασίας) κ.ά., τών όποιων οι αιώνες 
διετήρησαν μέχρις ημών τά τοπωνύμια. Και ή δράσις τών δύο αγίων Νίκω- 

νος τού Μετανοείτε και Ίωάννου τού Ξένου Ιν Κρήτη από τού 961 μέχρι 
Ι:| τού 1027, διά τής οποίας ΰπετέθη δτι επανήχθη δ κρητικός πληθυσμός είς 
|| τήν θρησκείαν τών πατέρων του. Και τά δύο ταύτα χρήζουν ερμηνείας. 
■·ί ϊ 
■■•1 
'·:ί 

Δέν πρέπει νά παραβλέψωμεν τό γεγονός δτι ή κατάληαβις τής Κρήτης 
υπό τών Σαρακηνών σημαίνει καί α') τήν κατάλυσιν τών στρατιωτικών εν 
αύτφ γενών και β') τήν ύπέρ τού κατακτητού άπαλλοτρίωσιν τής γής καί 
δή τών ευφόρων δημοσίων, Ιδιωτικών και εκκλησιαστικών κτημάτων. Κατά 
ταύτα, ή εγκατάστασις τών στρατιωτών τού Νικηφόρου τού Φωκά (μετά 
τήν άποχώρησιν αυτού εκ τής Νήσου και τον θρίαμβον) σημαίνει Ιδίςι τήν 

παραχώρησιν εις τούς συντελεστάς τής νίκης μέσων ζωής πρός συντήρησιν, 
στηριγμάτων πρός ύπεράσπισιν τού κράτους και τήν εγκαθίδρυσιν μονίμου 
στρατιωτικής δυνάμεως πρός άμυναν τής Κρήτης. 'Η μετά ταύτα έγκατά* 

! στάσις τών άρχοντοπούλων (1081;) σημαίνει φεουδαρχικήν άναδιορ- 

γάνωσιν τής Κρήτης, ή οποία τότε μόνον διά τού συστήματος εκείνου ήδύ¬ 

νατο γεωργικώς νά αποδώσω (καΐ επομένως καΐ έξ έπό·ψεως φορολογίας). 

Τό δτι σήμερον επισημαίνομεν τοπωνύμια ώς τά Σκλαβεροχώρι, Σκλάβε- 

* διάκο, οι Άρμένοι, τώ Βούλγαρο) ( τούτο ήδύνατο κατ’ εμέ ^ νά έχη σχέσιν 
και πρός τήν λ. δ β ο ύ ρ γ ο ς = ί^οΓ^Ό) *, δέν σημαίνει δτι μόνον ξενικά 

εθνικά εφερον οΐ εγκατασταθέντες και λαβόντες τά στρατιωτόπια πολεμισταί 
τού Νικηφόρου. Οί μή διακρινόμενοι έθνικώς (ελληνόγλωσσοι ή έκ θεμά¬ 

των μή δημιουργούντων έντύπωσιν) δέν έπισημαίνονται, διότι τά έξ αυτών 

τέραν καί τήν ήμετέραν, μάλλον δέ πρός πλέον τή ύμετέρα ( = αραβική ) δουλεύον- 

τες» ΔΙΕΕ Γ', 1889, σσ. 111, 115. 

ΕΙς τήν Σικελίαν τό 859 ακόμη αί Συράκουσαι δέν είχον περιέλθει είς τούς 

Άραβας, οιτινες καΐ δασμόν « Ικ παλαιών συνθηκών» (Ζωνοράς, XVI, 24,23 

Βοηπ, σσ. 500 - 501 ) έπράττοντο παρά τών Βυζαντινών, δν ήρνήθη μετά ταΟτα ό 

Ν. Φωκάς νά καταβάλ·τ|. Περί τών “Αράβων εν Σικελίςι προχείρως ν&δϊΗβν, 

Βγζοποε εΐ Ιεδ ΑΓαΐ)ε3,'σσ. 61 -88, 127- 137 (-44), 187 -188, 204-208, 219 -222 

καΐ Κ. Άμα ντο ς, “Ιστορία Βυζ. Κράτους Α'2, 1953, σ. 420. 

ΚαΙ όμως παρά τήν μακροχρόνιον αύτών κατοχήν ούδ’ ή Κύπρος ούδ“ ή Σικε¬ 

λία άπώλεσαν τον εθνολογικόν των χαρακτήρα, ώς φαίνεται καί έκ τοΟ σημερινού 

των πληθυσμού. 

^ Τήν γνώμην ταύτην Ιξήνεγκα προ 2δετίας I 

* Ό Μ. Φιλήντας, Γλωσσογνωσία Β', 1925, σ. 216 έπληροφόρησεν ήδη οτι 

Μπουργάρο ( = τδ σήμερον Πασαλιμάνι τού Μαρμαρά) άπό τό ΙιαΓ§:ο παρετυ- 

μολογήθη καί έλέχθη Βουργάρο, ως δήθεν άπό τούς Βουλγάρους 1 
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τοπωνυμία δεν διακρίνονται πλέον μεταξύ των κατά παράδοσιν ελληνικών 
τοπωνυμίων της Νήσου! Είναι περιττόν νά εϊπω βτι βασικώς ό αγρότης 
και κτηνοτρόφος, πεδινός η ορεσίβιος, δεν ώφελή^η έκ της άπελευθερώσεως 
αμέσως κοινωνικώς, άλλ* άνέκτησε τήν δυνατότητα νά -θρησκεύεται ώς ήθελε, 

νά εισέρχεται εις τον κλήρον (επομένως ν’ άλλάσση κοινωνικήν ΰπόστασιν) 

και νά εχη ήγγυημένην τήν ζωήν καΐ προσωπικήν του ΰπόστασιν. Τούτο δεν 
ήτο μικρόν πράγμα. 

Τό άλλο πρόβλημα εχει σχέσιν προς τήν εν Κρήτη δράσιν των δύο 
προαναφερθέντων αγίων. Προ α-υτών τήν Κρήτην έπεσκέφθη ο Αθανάσιος 
Αθωνίτης, ό συνοικιστής καΐ κτίτωρ τής Μεγίστης Λαύρας, στενός δέ φίλος 
τού Νικηφόρου Φωκά, παρασχόντος αΰτφ §κ των λαφύρων τα μέσα πρός 
οικοδομήν τού ήσυχαστηρίου δπου ό άγιος βασιλεύς άπέβλεπε νά κσταστρέψη 
τον βίον. Ή δράσις τού Νίκωνος* εγνώσθη ιδίςι από τού 1906, δτε εδη- 

μοσιεύθη τό πρώτον τό ελληνικόν κείμενον τού βίου του*. Άλλ* δ συγγρά-ψας 
αυτόν, ΰπερεκατόν ετη μετά τήν κοίμησιν τού αγίου, ουδέ αύτόπτης ΰπήρξεν 
ουδέ τήν Κρήτην έγνώριζε και επιδίδεται εις άοριστο?ωγίας και γενικότητας, 

κατά τά εΐωθότα των αγιολογικών κειμένων. Είναι δυστύχημα δτι δεν έσώθη 
τι τού ίδιου αγίου ή προσώπου τού αμέσου αυτού περιβάλλοντος. Είμαι υπο¬ 

χρεωμένος νά παρατηρήσω δτι, κατ’ άντίθεσιν πρός τήν μεταγενεστέραν δρά- 

σιν Ίωάννου τού Ξένου, τού οποίου γνωρίζομεν τήν διαθήκην άλλα καΐ επαλη- 

θεύομεν τά κτίσματα, οΰδέν γραπτόν ή κτιστόν μνημεΤον κατέλιπεν δ Μικρά- 

σιάτης ίεροκήρυξ εν Κρήτη. 'Ο βιογράφος του εν καΐ μόνον τοπωνυμίαν 
γνωρίζει: « εξήλθε μέν τής πόλεως Γορτύνης », άλλ’ είναι άπίθανον νά υπήρχε 
και Γόρτυς περί τό 970 μ.Χ. πόλις®. Και βέβαιοί μέν οτι δ Νίκων «εκκλη¬ 

σίας δειμάμενος εν δλη τή νήσφ ούκ δλίγας... έξήλθε», πλήν τό μόνον παρά¬ 

δειγμα δπερ φέρει εΐναι δλως αόριστον. Πρόκειται περί τής οικοδομής ναού 
τής *Αγίας Φωτεινής (μή μαρτυρηθέντος άλλοθεν ούδέ εξακριβωθέντος μέχρι 

ί Πρβλ. I,. Ρβίτίί:, ΒΑΟ, 1926, σσ. 220-221. ·Ομχιίως ΒΗΟ^, 1957, II 

151 -152, Νο8 1366 - 1368. 

2 Ύπό 2π. Λάμπρου, Νέος Έλληνομνήμων Γ', 1906. Τό περί Κρήτης τμήμα 

ΰο. 150 -153. Ό βίος ουνεγράφη τον δωδέκατον οΐώνα ΰπό τοΰ ήγουμένου δμωνΰμου 

τφ άγίίΐ) μονής εν Πελοποννήσφ διά νά εξάρη ακριβώς τήν έκεϊ δρασιν του οσίου. 

® 'Ο Ξανθουδίδης, Χάνδσξ - Ηράκλειον, σ. 4, θεωρεί αυτήν κσταστρα- 

φεϊσαν κατά τήν κατάληψιν (824;)· Ό Ρ I. Ο ο τη β Π τι δ, ΟτεΙα δίΐΟΓίΐ I, 208 

υποθέτει δτι δ συγγραφεύς τοΰ βίου εννοεί τον Χάνδακα, διότι ή Γορτύνη εϊχεν ήδη 

κατσστρσφή, 'Ο Ο. Οετοΐα, Χρ.Κρ, Β', 1914, σ. 302, σημ. 2, θεωρεί τήν Γόρ- 

τυνα έπιζήσασαν τής Άροβοκρατίας (ή αντίθετος άποψις ΰπό του Ξανθουδ ι¬ 

δού, αυτόθι, σ. 317 έξ.). 'Ο Άναστ. Όρλάνδος, Νεώτεραι ερευνσι έν άγίιρ 

Τίτιρ τής Γορτύνης, ΓΒΒΣ Γ', 1926, σσ. 301 -328, δέχεται δτι δ ναός τού αγίου 

Τίτου δέν κατεστράφη έπΙ άραβοκρατίας. 
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στιγμής)^, δν άνήγειρεν απασχοληθείς έπΙ διετίαν, άφού έξή?.θε τής πό?νεως 
Γορτύνης και διήνυσε « ημερών τριών οδόν », πρός ποιαν κατεΰθυνσιν άγνω¬ 

στον. Ή διήγησις ήτο αναγκαία, διά να Ιπικαλεσθή ό βιογράφος τό επισυμ- 

βάν θαύμα! ’Αντιπαραβο?,ή πρός τήν διαθήκην τού Ίω. Ξένου δεικνύει τήν 
διαφοράν. Δέν ή δυνατό ο ξένος και μεταγενέστερος βιογράφος τοΰ Νίκωνος 
νά γνωρίζη τί επακριβώς εκείνος επραξε προ αιώνος και πλέον εν Κρήτη, 
άλλωστε ό σκοπός του ήτο νά γράψη ψυχωφελή βίον και οΰχΐ ιστόρημα. 

Ιδού τά σημεία τού βίου τά ενδιαφέροντα τήν ΰπόθεσίν μας: «Ι’τι δε 
(τής Κρήτης) λείψανα φερούαης τής μιαρας των ^Αγαρηνών χα^οτιιοχίας, 

επειδή οί ταντης οικήτορες, τω χρόνω και τή μακρ^ των Σαρακηνών συναυ¬ 

λία, οιμοι, ανναπαχ&έντες, τοΐς εκείνων ήϋ·εσι και δ ρ γ ί ο ι ς τοΐς μνσα~ 

ροΐς καΐ βεβήλοις επείϋοντο » *. Διά των λέξεων ήθος καΐ δργιον προφανώς 

δέν νοεί 6 συγγραςρεύς τήν θρησκευτικήν πίστιν, άλλα τήν διαγωγήν (ίσως 
σχετικώς πρός τά ζητήματα τοΰ γάμου και των ανθρωπίνων σχέσεων). Κατά 
τον συγγραφέα δ Νίκων συνήντησεν άντίδρασιν εις τό κήρυγμά του, διότι 
οΐ άκροαταί του «τφ ξένφ και άλλοκότφ τον κηρύγματος κατα^ροη&έντες 

και τφ ΰ·νμφ διακαν&έντες, αφοδρώς ξπανέοτηααν τφ δικαίφ, βουλόμενοι 

αυτόν άνελεΐν » *. « "Εωρακώς ούν 6 μακάριος τό απηνές καΐ ατίθασ¬ 

α ον...» των Κρητών ετράπη πρός άλλην οδόν, επεισε πρώτον τούς ολίγους 
και δι* αυτών επεβλήθη εις τούς πολλούς, διά λόγων μειλιχίων κηρύττων καΐ 
ήρεμα καθαπτόμενος τής καρδίας αυτών. « Και τήν ένονσαν αντφ ποΧλήν 

τής άρετής περιουσίαν εντεν'^εν καταμα&όντες, εύ&έως ό μλν ϋ-υμδς ^ληγε, 

και τό ραγδαΐον Χοτατο τής οργής και ή αρετή τοΰ άνδρός τονς κεκακωμέ- 

νονς είς οικοδομήν κατεδυσώπει, καί τή ά π λ αν εϊ ηροσετί'&εντο 

ηίο τ ε ι... ^Εκτοτε ούν ώς έκ ΰ-εου πεμψΌ^ένια απόστολον οΐ Κρήτες πιστεν- 

σαντες διεφήμισαν άνα πασαν τήν νήσον τά περί αντον, καΐ πάντες εκτοτε 

επιεικώς αντφ προσεφέροντο, και Χσα προσειχον ^εφ, καί νόμος ήν εκεί- 

νοις παν τό προοταττόμενον. * Αδειας οΰν του λοιπον λαβόμενος ό μακάριος 

και τά ειωϋ^ότα κηρνξας και πάντας διδάξας και φωτίσας^ καΐ πρός τήν 
άληβή πίστιν χε ι ραγ ωγ ήσ α ς κσΧ άπαν σκ,ώλον εκ μέσον '^όμενος^ 

' Καθ’ οσον γνωρίζω. Μόνον ό Β. Ψιλάκης, 'Ιστορία τής Κρήτης, έν Χα- 

νίοις 1909, Α', σσ. 735 · 736 ύπεστήριξεν δτι « έν τή έπι Βυζαντινών δέ και Ενετών 

αρχοντική κώμη τής Πανάκρας (Άμαρίου) Βυζάρι(τό) φαίνονται έν άλλοις 

κατηρειπωμένοις οικοδομήμασιν έν τή τερπνή αυτού κοιλάδι καΐ τά ερείπια ναού 

μεγίστου καΐ τρισυποστάτου, κατά τήν παράδοσιν -ύπ’ αύτοΰ τοΰ “Αγίου Νίκωνος 

οίκοδομηθέντος ». Πρόκειται περί παλαιοχριστιανικής βασιλικής τού πέμπτου αΙώνος, 

Πρβλ. Ν. Πλάτων, Αί Ιυλόστεγοι παλαιοχριστιανικαι βασιλικαί Κρήτης, Πεπρα¬ 

γμένα του Θ' Διεθνούς Βυζαντινολογικού Συνεδρίου, “Αθήναι 1955, τόμ. Α', έν σ. 421. 

8 ΝΕ Γ', 1906, σ. 151. 

® Αύτόθι. 

^ Δεν λέγει βαπτίσας ή άλλο τι παρόμοιον ! 
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εχκληοίας τε δειμάμενοζ εν ολ^ νήαφ ούκ δΧίγας καΐ ιερείς και διακόνους [ 

καΐ νεωκόρονς και την α λλη ν τ άξ ι ν πάα αν εγκαταατήαας καΐ ί 
ρνύ·μίσας καΐ ώς δει βιουν επιοκέψας, ίφ* ολοις τε πέντε ετεσι καλώς 

δια'&έμενος δσα κατ* εφεοιν αντφ νπηρχεν, ώς μηδένα Κ ρητών καταλεΐ- 

ψαι άαυν τ ε λη τ οϋ κ αλον, έξηλ'&ε μέν τής πόλεως Γορτννης,.. 

Τά ώς ανω χωρία επιδέχονται διπλήν ερμηνείαν. Διά τούς ερμηνεύοντας 
ώς σιινηθως, ή επαναφορά εις τήν άπλονη πίστιν, ή χειρανώγησις προς την 
πίστιν σημαίνουν Επάνοδον είς τον Χριστιανισμόν. Δι* εμέ προέχει ή έγκα* 

τάστασις καΐ ρύθμισις πάσης της άλλης τάξεως και ή κα·9οδηγησις τοΰ βιουν 
ώς δεί. Ό Ξανθουδίδης τρία έτη μετά τήν δημοσίευσιν τού βίου ερμηνεύει ^ 

ώς έξης : « Σύμβουλον εις τά -θρησκευτικά μέτρα ό Νικηφόρος είχε τον άγιον ξ 
Ά-θανάσιον τον ιδρυτήν τής μονής [Μεγ. ] Λαύρας έν "Αθφ*, επιτήδειον δέ : | 

κατηχητήν τον οσιον Νίκωνα τον Μετανοείτε, δ όποιος περιτρέχων τήν νήσον \ 

συμπληροΐ τον έκχριστιανισμόν αυτής, έπαναφερων τούς Ιξισλαμισθέντας 

Κρήτας εις τήν 'θρησκείαν των πατέρων »I 

Τά κείμενα τού*Ιω. Ξένου, δ τε βίος δηλονότι καΐ ή δια-θήκη, δεν παρέ¬ 

χουν εις ήμάς πράγματα, διότι γέμουν μέν αναγνωριζόμενων τοπωνυμίων 
( Άζωγυρέας, Ακτή, "Αριον, Δούβρικας, Κουφός, Μέλιξ, Μουσέλας, Μυριο- ] 

κέφαλα, Πηγή, Σίβα κλπ.), ούδέν δέ περί απίστων ή δλιγοπίστων αναφέρουν. [ 

Κυρίως δεικνύουν τήν δραστηριότητα τού άγιου νά έγείρχι μικράς μονάς είς | 

τήν Δυτικήν Κρήτην, από τάς οποίας τό μνημεΐον τού Κουφού είναι σήμερον ] 

τό σημανηκώτερον ή δέ μονή Μυριοκεφάλων Ρεθύμνης υφίσταται έτι· 

1 Αύτό-9^1, σ. 152. Ό ζηλωτής βιογράφος σιωπά (ώς είναι φυσικόν, λόγφ ί 
άγνοιας) τό όνομα των επισκόπων οϊτινες προέβησαν είς εγκαίνια ναών, χειροτονίας [ 

κληρικών καί τά εκείνοις μόνοις επιτρεπόμενα. Ό μοναχός Νίκων ούδέν τούτων ήδύ- 

νατο νά πράξη. ; 

^ Τήν άποψιν τούτην τοϋ Ξανθ-ουδίδου Ιδέχ-θη καΐ ό Έ. Άγγελάκης, Ση- \ 

τειακά, ·Αΰ·ήναι 1935, σ. 83. Άλλου θ·’ αποδείξω ταΰχα ασύστατα. 'Ο άγιος Ά-9-α- ; 

νάσιος ήρχισε κτίζων τήν Μεγ. Λαύραν κατά Μάρτιον 961, δτε έπιπτε και τό φρού- } 

ριον τοΟ Χάνδακος I 
® Επίτομος ’Ιστορία τής Κρήτης, εν Άύ^ηναις 1909, σσ. 73-74. Περί του · ! 

Αγίου Άδανασίου του ^Α-θωνίτου ( 1004 ·Γ;) πρβλ. βασικώς Ο. βοίιΙαιηδεΓ- 

Νικηφόρος Φωκάς, σσ. 359-371, και δή *Αθηνών Χρύσανθ-ον Φιλιπ¬ 

πίδην ( τόν άπό Τραπεζοΰντος), Εκκλησία τής Τρσπεζοΰντος, εν Άθήναις 1936 / 

(=*Αρχεϊον Πόντου Δ' καί ΕΑ, οσ. 344-353* ΒΗΟ®, 1957, σσ. 69-70, Νοδ 187- | 

191ί. Το 1115 ΡβίΐΤ, νίβ άθ Β&ίηΐ: Αΐύ&ηΛδε ΓΑΐΙιοηίίε, ΑπαΙοοΙ» ΒοΙΙαη- 

άίδηα XXV, 1906, σσ. 5 - 89, και (Γέροντος Παντελεήμονος Λαυριώτου) | 
Έγκώμιον εις τόν οσιον Άδ’ανάσιον τόν εν Ά-θ-φ, έν Βόλφ 1948 {έκδοσις Άγιορ. , Ι 

Βιβλιο-δηκης ), 8^, σσ. 16. .·;| 
^ Πρβλ. Άνασι. Όρλάνδον, Δύο βυζαντινά μνημεία τής Δυτικής Κρή- 

ϊηζι *Αρχεϊον τών Βυζ. Μνημείων τής Ελλάδος Η', 1955 - 1956, σσ. 126-205, έν ·;ί 
σσ. 170 - 205: *0 Άϊ Κύρ - Γιάννης τοΟ Άλυκιανοΰ - Κουφού. 
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Όπωσδήποτε πρέπει ν* άναγνωρισθή δτι και άν ακόμη ή δρασις τού 
Ίωάννου επεξετάθη έπι πεντηκονταετίαν, ούτος ήρχισε δρών μετά τό 975, 

επομένως δεκαετίαν περίπου μετά τήν εξοδον τού Νίκωνος έκ Κρήτης. *0 έν 
τφ βίφ άναφερόμενος πατριάρχης “Αλέξιος (Στουδίτης) άνήλ-θεν είς τόν 
οικουμενικόν -θρόνον τό 1025, Ιπομένως κατά τό έτος τούτο ή μετ’ αυτό 
έπεχείρησεν ό “Ιωάννης Ξένος τό ταξίδιόν του είς Κωνσταντινούπολιν· 

Ή ακώλυτος άλλως ίδρυσις μονών και μονυδρίων εις Δυτ. Κρήτην δει¬ 

κνύει δτι άντίδρασις εκ τού πληθυσμού δεν υπήρχεν. *Η προσήλωσις δλων 
τών μονών είς τόν οικουμενικόν θρόνον (σταυροπήγια) και ούχι είς τούς 
κατά τόπους επισκόπους δεικνύει ακόμη δτι ή “Εκκλησία Κρήτης ήτο τόσον 
ισχυρά, ώστε νά μή Ιξασθενή έκ τής τοιαύτης ένεργείας. 

Γ' 

Είναι γνωστόν δτι ό βίος τού οσίου Νίκωνος τού Μετανοείτε, σχετικός 
μέ τήν δρασιν τού αγίου εν Κρήτη, Πελοποννήσφ, Εύβοίρ: κ.ά. τόποις, έξε- 

δόθη ολόκληρος μέν ελληνιστί τό πρώτον υπό τού Σπυρ. Λάμπρου τό 1906, 

εγνωρίζετο δμοος τό πριν διά δύο λατινικών μεταφράσεων καί τινων τεμα¬ 

χίων ελληνικών. Τό πρώτον έγένετο γνωστός διά τών ΑηηΔίεβ Βοοί^εΐαδίΐοί 
{1583- 1588 )^ βιβλίου έκδοθέντος υπό τού καρδιναλίου Οεεαπδ Β&Γοηϋ*. 

Έκείθεν παρέλαβε τά τήν Κρήτην ενδιαφέροντα ό Ενετός γερουσιαστής 
ΚΙαπιίιιίιΐδ Οοτηεΐΐιΐδ είς τό θεμελιώδες διά τήν μεγαλόνησον βιβλίον του 
Οτβία δαθΓ3, νεηοίΐΐδ 1755 I, 206*210. Έξ άλλου χει/φου, βαρβερινοΰ, 

έξεδόθη νέα μετάφρασις τό 1727, ή όποια άνετυπώθη είς τήν Ρ,(^. τού 
Μί§·η6. *0 γερουσιαστής Οογγ6Γ έγρα-ψεν εξ άλλου εις τό αυτό βιβλίον του 
(I 155) και τά ακόλουθα; «δεχίο Κ&Ιεπάδδ Οεοεπι^πδ. Ιη Αηηεηία® 

^ σσ. 961, 982, 998. Τό χει/φον έ« τής Βΐ51ίο11ΐ603. δίοΓίίβαα μετέφερεν είς 
τήν λατινικήν ό 73.οο5ιΐ3 δίτπιιιηάιΐδ. Τήν τοιαύτην μετάφρασιν καΐ τόν έξ ής προήλ·9·ε 
κώδικα δέν έγνώριξε τό 1906 ό Λάμπρος. Μία νέα έκδοσις τοΰ βίου επί τή βάσει 
τών τριών χει/φων επιβάλλεται. 

^ΜαΓίέηβ 6ΐ ϋιίΓαιιά, νβίβηιπι δΟΓΐρίοηιιη ΑΐηρΙίδδίηΐΕ οοΐΐβοίίο, 
Παρίσιοι 1729, VI, σσ. 837 - 887 (έκεΐθεν Μί&ηε, ΡΟ, ΟΧΪΙΙ, 975-988). Ό 
κώδιξ Ιξ ού έγένετο ή μετάφρασις ήθη έν τφ Βατικανφ, πρβλ. Σπ. Λάμπρου, 

*0 βσρβερϊνος κώδιξ τοΰ βίου Νίκωνος τοΰ Μετανοείτε, ΝΕ Ε', 1908 , 301 -304 δ'. 

Διαφέρει τοΰ ελληνικού κατά τινα, άλλ' ούχι εις τά ενδιαφέροντα ημάς τμήματα. *0 

κουτλουμουσιανός κώδιξ 1630 έγράφη υπό Παρθενίου Λακεδαιμονίου επισκόπου Βρε- 

σθένης, άνευρέθη δέ τό 1880. Πρβλ. Με λ. Εύαγγ. Γαλανόπουλον, ΕΕΒ2 

ΙΒ', 1936, σσ. 251 · 263. Σπυρ. Π. Λάμπρου, Νίκων Μετανοείτε, Σπαρτιατικόν 
’Ημερολόγιον Β', 1901, 7 έξ. ( = ΜικταΙ Σελίδες, έν Άθήναις 1905, σσ. 401 - 406 |. 

Ε. δΐέρΐιαηοιι, Νίοοη Ιε Μέΐαποΐίε, ΠΤΟ XI, 1931, ο. 655-657. 

® *0 Λάμπρος, ΜικταΙ Σελίδες, 1905, σσ. 401-402 αποδίδει είς Νικόδημον 
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διηοίί Νίοοπίδ ιηοηδοΐιί, ςηί άίνίπο ιιηριαίδΐι αά 0Γ6ί&ιη ίηδίιίαιη ηιιρβΓ 
Ά Α^3Γ€ηοηιπι ΙινΓΒΐιιιίάβ ΙίΒεΓί&Ιειη αοοεάεηδ, ίΙ:ΐ εοδ ρορηΙοδ ρΓαεςΙΐο&- 

ίΐοηε εί: ιηΪΓ&οιιΙίδ δά ΟΙιΓίδΙί ίίάειπ ΓεδίΐΙαεηάαιη &ά<1ιιχίί». Εύλογον 
είναι δτι ή καταχώρισις λατινιστί των εις την Κρήτην άφορώντων αποσπα¬ 

σμάτων καΐ ή ώς άνω ερμηνεία αυτών υπό του Οογγογ {άξιολογου ερευνητοΰ 
και εκδότου κείμενων) εις βιβλίον βασικόν και γνωστότατον, καί, κατά δεύ¬ 

τερον ?νόγον, ή μετά ταυτα δημοσίευσις εις τήν Ρ.Ο. τον Μί^ηε τής λατινι¬ 

κής μεταφράσεως του 1727, επηρέασε τούς άσχοληθέντας μέ τήν μεσαιωνικήν 

ιστορίαν τής Ελλάδος ^ 

Προγενέστερος του ΟοΓπεΙίηδ ύπήρξεν δ Όλλανδός συγγραφεύς Π^ρρετ, 

του οποίου τό περί Κρήτης βιβλίον, άφου μετεφράσθη γαλλιστί, εύρε και 
Κρήτα μεταφραστήν είς τήν “Ελληνικήν ( 1836 )· Εις το Δ κεφαλαιον του 
βιβλίου « Ή Κρήτη υπό τήν εξουσίαν των Ελλήνων καΐ των Σαρακηνών» 

δ συγγραφεύς κατέφυγεν ώς προς πηγάς εις τούς Βυζαντινούς συγγραφείς 
Κεδρηνόν, Ζωναραν, “Ιωάννην Κουροπαλάτην καί Σφραντζήν Ό Ο&ρρεΓ 

δεν δμιλεϊ περί εξισλαμισμού κατά τήν άραβοκρατίαν. 

*Αλλ* ώς ήχο φυσικόν, δεν ήτο δυνατόν νά διαφυγή ή υπό του ΟοΓηε- 

Ηιΐδ δοΟείσα εις τον βίον τού Νίκωνος έρμηνεία τον πολΰλογον συμπιλητήν 
τού ιη' αϊ. Γάλλον Οΐιατίεδ I^6ί>θαη^ δ οποίος εις τόν XIV τόμον 

τον Συναξαριστήν οτι έθ·εώρησε τόν Νίκωνα Αρμένιον, ένφ ούτος ήτο εκ της παρά 

τό άρμενικόν '&έμα πολεμωνιακής χώρας {Πόντου), Τό λάθυς πρώτος δ ΟοτηεΗιΐδ. 

^ Έκ τοϋ λατινικού δ Ηορί καί 6 Η6Γΐζ1)βΓ§;. Πρβλ. Λάμπρον, Μ. Σελ., 

ενθ’ άνωτ., σελ. 409. Έκ τής λατινικής μεταφράσεως μετήχθη πάλιν είς τήν ελληνι¬ 

κήν υπό τοΰ κατόπιν άρχιεπ. *Α0ηνών Θεοκλήτου Μηνοπουλου, πρβλ. αρχιμ. Μελε¬ 

τίου Εύαγγ. Γαλανοπούλου, Ιεροκήρυκος Σπάρτης, Βίος, πολιτεία, εικονο¬ 

γραφία, θαύματα και «σματική ακολουθία τού όσιου και θεοφορου πατρός ημών 

Νίκωνος τοΰ Μετανοείτε, έν *Αθήναις 1933 , 8®, σ. 238 (-}-2)+1β πίν. και κρίσιν 

τοΟ βιβλίου υπό Φ. Κουκουλ έ, προτείνοντος διορθώσεις είς τό κείμενον αύτοΰ, 

ΕΕΒΣ ΙΑ', 1935, σσ. 464-469. *Ομοίως άρχιμ. Μελετίου Γαλανοπούλου, 

Περί τόν δσιον Νίκωνα τόν Μετανοείτε, ΕΕΒΣ ΙΒ , 1936, σ. 414. 

® Τό σχετικόν απόσπασμα ^χει ώς ακολούθως : « ΟΙ Μαύροι ή Σσρακηνοί, οί 

πολυπληθώς κατοικοϋντες είς τήν *Ισπανίαν... ήλθον καί άπέβησαν είς τήν νήσον 

Κρήτην. Διέτρεξαν σχεδόν δλην τήν νήσον, χωρίς ν’ άπαντήσωσι καμμίαν άνθίστα- 

σιν, ώστε είς πολλά ολίγον καιρόν καθυπέταξαν δλας τάς πόλεις, εκτός μόνον δύω, 

Γορτύνης καί Κυδωνιάς. Τινές μάλιστα βεβαιοΰσιν, δτι μόνη ή Γορτύνη, τής όποιας 

ό επίσκοπος Κύριλλος έμαρτύρησεν, έλαβε τήν υπεροχήν τοΰ νά μή εμπέση είς τάς 

χεϊρας των*. Ακριβής περιγραφή τής Κρήτης μεταφρασθείσα... είς χύν γαλλικήν 

διάλεκτον κατά τό 1703 παρά τοΰ Δ’ Ο. Δάπερ... μεταφρασθέντα... παρά τοΰ Μ. 

Βερνάρδου τοΰ Κρητός, εν *Αθήναις 1836, σ. 155. *Η α ολλανδική εκδοσις 1688, 

ή α' γαλλική μετάφρασις 1703. 

» Ή τελική εκδοσις Μ. δαίηί - ΜαΓίίη και Μ. ΒΓοεεεί; εκ τόμων 21 έξεδόθη 

εν Παρισίοις 1824-1836. Περί σφαλμάτων προερχόμενων εκ των άκολουθούντων τήν 
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{α έκδ. 1770) τής ΗίδίοίΓε όη Β&δ ΕπιρίΓε ήσχολή-θη μέ τήν έν Κρήτη 
άραβοκρατίαν. Οΰτος έβεβαίωσεν δτι «ίεδ ίηδίιΙαίΓεδ 3ναίεπ1: ειηΙ^Γαδδέ \ά 

Γ€ΐί§^ίοη άθ ΙειιΓδ ΐϋ&ιΐιεδ » ^ 

Μέ τήν σειράν της ή -θεωρία περί εξισλαμισμού έπέρασεν εις τούς "Ελ¬ 

ληνας ιστοριογράφους. Έξ αύτών ό Σπυρίδων Τρικοΰπης ήτο (διά 
λόγους άσχετους προς τό θέμα) δυσμενώς διατεθειμένος προς τούς Κρήτας, 

έγραφε δέ τό 1853: « 'Η Κρήτη ε'παθε και θρησκευτικώς δ,τι δεν έπαθεν 
άλλο μέρος τής άποστατησάσης Ελλάδος, διότι δέν ύπέστη άλλο μέρος αυτής 
δσα πολιτικά ΰπέστη ή νήσος εκείνη. Πολλούς αιώνας προ τής πτώσεως τής 
λοιπής Ελλάδος υπό τόν οθωμανικόν ζυγόν, δ Ιστιν έν έ'τει 653 μ·Χ., έπα- 

τήθη ή Κρήτη υπό των περί τόν Μοάβιον στρατηγόν τού Όσμάν-καλίφη 
Αράβων*. Κατεξουσιάσθη δέ υπό των έξ Ισπανίας καταδιωχθέντων καΐ 
έγκατασταθέντων μέχρι τίνος έν Άλεξανδρείφ *Αράβων περί τά μέσα τού 
δέκατου αΙώνος και διέμεινεν -υπεξούσιος αύτών έωσού τούς εξήλασεν εκεϊθεν 
Νικηφόρος δ Φωκάς επί τού αύτοκράτορος Ρωμανού, Ιγγόνου Βασιλείου τού 
Μακεδόνος. “Υπό τήν μακράν δέ ταύτην αραβικήν ή σαρακηνικήν εξουσίαν, 

πά μπολλο ί των έγκατοίκων ηλλαξοπίοτηααν, άλλ* έπανήλθον εις 

τήν θρησκείαν των πατέρων των αφού έπανήλθεν ή πατρίς των -υπό τήν 
Βυζαντινήν αυτοκρατορίαν. ^Ηλλαξοπίοτηααν <5έ καΐ ηάλιν πεσούσης τής 

πατρίδας των υπό τόν οθωμανικόν ζυγόν » 

Μεταφέρω έδώ τό άπόσπασμα άξιολόγου μελετητού τού παρελθόντος 
αΐώνος, τού Γάλλου ΥίοΙΟΓ Κ.&ιι1ίη( 1869): « δοιίδ ΜίοΙιεΙ 1θ 5β§:ιΐ6, 

θη 833, Ατα^θδ ςαί ανείηί; (36]ό οοπ(ΐιιίδ ΓΕδρ&β^ηβ, ραΠίΓΟπΙ: ά’ΑΙβ- 

διήγησιν τοΰ Εοάεαα δ Ί. Β. Π α π α δ ό πο υ λ ο ς, 'Η ιστορία τοΰ ώς 

πηγή, ΕΕΒΣ ΙΖ', 1941, σσ. 195 - 197. 

1 Σελ. 78. Πρβλ. Ί. Β. Π « π α δ ό π ο υ λ ο ν, *Η Κρήτη υπό τούς Σαρακη· 

νους, σ. 109. 

2 Προφανές δτι ό Τρικούπης δέν έγνώριξεν έκ των πηγών τό θέμα, ένόμιξεν 

δτι τά γεγονότα τοΰ 653 έσχον σπουδαίαν τινά Ιπίπτωσιν επί τοϋ πληθυσμού, έτοπο* 

θέτει δέ τήν κατάληψιν τής Κρήτης ύπό των Αράβων (824-828) είς τόν δέκατον 

αιώνα! Πάντως ό Τρικούπης άφωρμάτο από τά γεγονότα τής Ελληνικής Έπανα· 

στάσεως καί ήθελε νά μείωση τήν εις αυτήν συμβολήν τής μεγαλονήσου: « Οόδαμοΰ 

τής άποστατησάσης Ελλάδος δ αριθμός των Τούρκων ώς προς τόν των Χριστιανών 

ήτο τόσον πολύς, ή δ χαρακτήρ αύτών τόσον κακοποιός, ή τό σύστημά των τόσον 

όλέθριον, όσον εν Κρήτ-ρ. 290.000 Ιλογίξοντο ολοι οι κάτοικοι τής νήσου ταύτης, έξ 

ών αι μεν 160 ήσαν Χριστιανοί, οΐ δέ 130 Τούρκοι». Σπυρίδωνος Τρικοΰπη, 

Ιστορία τής Ελληνικής Έπαναστάσεως, τόμος Α', έν Αονδίνφ 1853, σσ. 224 - 225. 

® Σπ. Τρικούπη, Ιστορία... Α', 1853, σ. 225 (= Α'®, 1888, σσ. 152 - 153). 

Είς ταύτα δ Κ. Κριτοβουλίδης, Απομνημονεύματα περί τοΰ υπέρ τής ανεξαρ¬ 

τησίας πολέμου των Κρητών, εν Άθήναις 1859, σ. 434, σημ. α', άπήντησεν ( έν πολ- 

λοϊς τά Απομνημονεύματα αναιρούν άναξιοπιστίας τοΰ Τρικούπη) επικαλούμενος τον 

Δάππερ καΐ τούς Βυζαντινούς συγγραφείς. 
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χαη(ΐΓΪ6 εΐ νίπΓεηί άεΙ^αΓςηεΓ ά 8οηά1ι&, ϋδ ρατεπί ε^εηιραΓεΓ &886ζ 
ί&εΐΙεΓπεηΙ: θβ Ιοηίε Γϊΐε. έ ΓεχερΙιίοη άε Κγάοπία, ςιιΐ Γ^ρρεΗδίεπΙ: 

Καΐ3(11ι-ε1-Όρΐ3η (1ε ΐ3θΐΐΓ§: άιι £θΓηι&§:ε). ΙΙδ άέίΓηϊβίΓεηί; Κηοδδβ εί; 

ΟοΓΕγηε εΐ ίοηθέΓεηΙ; Κ^ΜΗ-εΙ ΚΙχΆηάβΜ (Ιε ϊ>οαΓ^ άα ίοδδέ). Β&δΐΐε 
Ιε Μ&αέάοηΐεη ρΆτνϊτιί, αη<ιηαη(:0 αιΐ5 ρΐαδ Ι^τά, ά ΙειίΓ ΐιηροδεΓ ιιη 

(;πΙ>ιιΙ; Ηπηιιεί; Κοηιαίη 1ε Ιεπηε ε’επιρ&Γα άε ίειίΓ ε&ρΐΐ^Ι εΐ:, ροτιΓ ρΓε- 

νεηΐΓ ί1ε5 ιιηΐοπδ εαοΓΧΙέ^^εδ, ϋί ιη&δδίΐοΓεΓ ]ιΐ5(ΐη’3ΐιχ ίειηηιεε πι&ΐιοπιε- 

έ&ηεδ. Μ&ΐδ εε ίηΐ Νίοερίιοιε Ρ1ιοε&5, ι^ηΐ Ιεε ναΐηςιαίΐ; εΐ; τερπί ΓΠε εη 
961, αρΓ03 137 άοηιΐπΕιΗοη αΓ&Βε. ϋηβ ^ναηάβ ρα/τϋβ άβδ 
ΚαΗίαηΙδ (ΐηί αναίί β^η})να88έ Ιβ τηαΗοπιβϋδηιβ, £αί &11ογ5 επ ΙιιΙΙε & άεβ 
ρεΓδέοαβοηδ ηχιΐ ίΐΓεηΙ; άίΒρ&τ&ιίτ^ Ιεδ άοείΓΐηεδ οοπδίάεΓεεβ εοιηπιε 

ί&ΙΙδδβδ » ^ , , β 
Έκ των συμβάντων κατά την μεγάλην Ελληνικήν Έπανάστασιν ωρ- 

μήθη και ό Ιωάννης Φι λημών (1861) γράψας ^ά ακόλουθα: «Πλήθει 
παραδειγμάτων τοιουτων* ή Κρήτη, οθ μόνον εκ τής υστέρας κατακτήσεως 
των Τούρκων, άλλα καΐ έπΙ τής προτέρας των Σαρακηνών. Καθώς δέ αι δυο 
αΰται περιστάσεις ήνάγκασαν πολλούς των Χριστιανών Κρητων προς την 
έπίπλαοτον άρνησιΰ'ρησκείαν, ούτω δύο ετεραι, ή έπι τοϋ αύτοκράτορος 
Ρωμανού, διωχθέντων των Σαρακηνών, και ή §πι τής επαναστάσεως τοΰ 1821, 

επενήργησαν, δπως έπανέλ0ωσιν άναφανδόν πολλοί των τοιούτων εΐς τήν 
πάτριον αληθή θρησκείαν, σχίζοντες τοΰ μωαμεθανισμού το προσωπεΐον... » ^ 

Προϊόντος τού χρόνου, τά πράγματα εχειροτέρευσαν, αφού μάλιστα τό 
θέμα διεπραγματεόθησαν τρεις σπουδαίοι ιστορικοί, οι ήμέτεροι Παπαρρη- 

γόπουλος καΐ Λάμπρος και 0 Γάλλος Ο. 5ε1ι1απι1:)εΓ§;εΓ (1844- 1929), ο 

γράψας περί Νικηφόρου Φωκά (1890)· το βιβλίον τούτο καΐ προ τής^εις 
τήν ελληνικήν μεταφράσεώς του (1905) έχρησιμοποιήθη ώς εΰαγγέλιον ύπο 
δοκίμων καί ερασιτεχνών ιστοριογράφων έν Έλλάδι, παρορωμένου τού πρά¬ 

γματος οτι δ Γάλλος συγγραφεύς Ινόθευε διά τής φαντασίας του και επεκτά¬ 

σεων τά γεγονότα, διά τήν καλλιεπή εκθεσιν των οποίων ενδιεφέρετο. ^ 

Ό εθνικός ημών Ιστορικός Κ. Π α π α ρ ρ η γ ό π ο υ λ ο ς *, εΐς τήν Ιστο¬ 

ί V. Κ & 111 ΐ η, ϋεδοηρΐϊοη ρΗγείςιαε άθ Γΐΐβ άε Οτεΐε, Ρκπδ 1869,1, σ. 37. 

* Κρυπτοχριστιανισμού. 
8 Δοκίμιον Ιστορικόν περί της Ελληνικής Έπαναοτάσεως παρά Ίωαννου 

Φιλή μονος, Δ', Άθήναι 1861, σ. 395. Καί περαιτέρω τά Ιξής καταπληκτικά: 

< Παρατηρητέον δέ, δη των μιξοπίστων αυτών ή ιστορική αρχή περιλαμβάνει τό 

γυναικειον μάλλον ή τό άνδρικόν φΰλον τής Κρήτης». Υποστηρίξει δηλαδή, δτι αΐ 

Κρήσσαι ετρεφον γόνους μουσουλμάνων ώς ορθοδόξους. ΕΙ δυνατόν! Πάντα δέ ταυτα 

αμάρτυρα. , 
* Τό πρώτον ήψατο τού θέματος διά του άρθρου του Κ. Π α π α ρ ρ η γ ο π ο υ- 

λου *Ε|ήκοντα έτη τής κατά τον μέσον αιώνα Ιστορίας τού Ελληνικού *Έθνους, 

ύπό-^, περ. Πανδώρα ζΓ', 1855, 222-236, Ιδία σσ. 222-224. 
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ρίαν τού Ελληνικού ’Έθνους^ εβεβαίωνε περί των Κρητων, δτι: «Τούς δέ 

κατοίκους τοσούτο πιέσσς [ό Άπόχα-ψις] περί τήν τέλεσιν τού πατρίου 
δόγματος ώστε, οτε μετά 138 έτη άνεκτήθη ή νήσος, ά^υόρά εν αυτί} ύπε- 

λείποντο Χριατιανιομου ϊχνη^^. Περαιτέρω δέ περί τού Φωκά: «Προσέτι 
επρονόησε περί τής διαδόσεως μέν τής Χριστιανικής πίστεως παρά το7ς μο^α- 

με'&ανοΧς τοΧς νήσον (ί), περί τής άναζωπυρήσεως δε τής πίστεως ταυτης και 
παρά τοϊς ΐθαγενέσι, παρ’ οΐς αύτη πολυειδώς ένοθεύθη κατά τήν μακράν 
εκείνην μωαμεθανικήν κυριαρχίαν. Έπί τούτφ ήλθε τότε εις Κρητην ο οσιος 
πατήρ ήμών Νίκων 6 επικαλούμενος Μετανοείτε, οστις εκήρυξε τον λόγον 
τού Θεού, ήνώρθωσε τάς πεπτωκυίας εκκλησίας καί άνήγειρεν άλλας νέας, 

ών έπιφανεστάτη μάλιστα ΰπήρξεν ή Ιν όνόματι τής αγίας Φωτεινής κατα- 

σκευασθεϊσα επί των ερειπίων ναού αρχαίου απέχοντας τής Γόρτυνος τριών 
ήμερων οδόν. Άλλ’ όμως ούκ ολίγοι των Αράβων, οσοι έμειναν τότε έν 
Κρήτη, διετήρησαν τό θρήσκευμα αυτών, καί μέχρι τοΰδε ΰπάρχουσιν εις 
τήν επαρχίαν Άμάρι χωρία τινά, ών οΐ μωαμεθανοί κάτοικοι λογίζονται από¬ 

γονοι των Αράβων εκείνων, καθό φέροντες ολα τά χαρακτηριστικά αραβικής 
καταγωγής, ενώ οΐ πλεϊστοι άλλοι μωαμεθανοί τής νήσου είναι "Ελληνες, 

άναγκασθέντες νά μεταβάλωσι θρήσκευμα έπί τής μεταγενεστέρας τουρκοκρα¬ 

τίας»^. Ό Παπ. έγνώριζεν (ίσως εμμέσως) τον βίον τού Νικωνος, αλλα 
τάς περί Άμπαδιωτών Τούρκων πληροφορίας ήντλει αν μή έκ των Απο¬ 

μνημονευμάτων τού Κ. Κριτοβουλίδου ^ έκ τής Τστορίας τού Ροα<ϊΐΐβνϊ1ΐ0 

δ'που τό πρώτον, νομίζω, ούτοι συνεσχετίσθησαν μέ τούς ’Άραβας®. Ή ΰπό- 

1 *Η πρώτη έκδοσις συνετελέσθη μεταξύ των ετών 1860 καΐ 1877. 

2 "Εκδοσις 1932, τόμος τρίτος, μέρος Β', σ. 235. 

3 Αυτόθι, τόμος τέταρτος, μέρος Α', σ. 96. (Εις τήν συνήθη πεντάτομον έκδο- 

αιν Δ', 119). Τά χωρία περί ών όμιλεϊ ό Παπαρρ. είναι: « Αι κώμαι Κουροΰτες, 

Νίθαυρις, άγιος Πωάννης, αγία Παρασκευή, Άποδούλου, Βαθειακό, "Αρδακτος, 

Πλάτανος, Λοχριά, Σάτα, 'Ρίζικας, Κλήμα, ονομάζονται Άμηαδίά, τής οποίας οΐ 

Τούρκοι κάτοικοι, οΐ περιβόητοι Άμπαδιώται, θεωρούνται δπό τινων απόγονοι των 

Σαρακηνών>, Έμμ. Γ. Γενεράλι, Επίτομος Γεωγραφία τής Νήσου Κρήτης, έν 

’Αθήναις 1902, σ. 35. 
4 « Οί δ’ Άμπαδιώται έχουσι χρώμα μελανωπόν καί άνάοτημα ώς ΙπΙ τό πλεΐ- 

στον μικρόν, και ίδιάζοντα προς τό άπαγγέλλειν τρόπον, παραπ?.ήσιον προς τον τής 

Αραβικής. Εικάζεται δ’ έντεύθεν δτι διεσώθησαν εκ των αραβικών φυλών, οϊτινες 

έμειναν άπό τούς Σαρακηνούς, όταν οδχοι κατεδιώχθησαν τον θ' αιώνα ( 510 ) ύπό 

τοΰ Φωκά. Καί αύτοί δέ οΐ λοιποί Τούρκοι, θέλοντες νά περιφρονήσωσί τινα των 

ομοφύλων των, ώς λίαν σκαιόν καν δυσειδή, Άμπαδιώτην άποκσλοΰσι». Κριτο- 

βουλίδου, Απομνημονεύματα, σ. 29. 

5 < Ή δέ φυλή αΰχη των ’Αβαδιωτών καταγόμενη έκ στρατιωτικής αποικίας, 

ήν οί ΣαρακηνοΙ επεμψαν, ώς λέγεται, κατά τον ένατον αΙώνα είς Κρήτην ύπό τήν 

ηγεσίαν Σεΐχου τίνος Άβαδίου όνόματι, διετηρήθη μέχρι σήμερον φυλάξασσ άμα καί 

τήν αρχικήν θρησκείαν τού Μωάμεθ, ήτις είναι καθαρός θεϊσμός. Έν τούτοις, επειδή 

ΕΠΒΤΗΡΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΝ ΒΥΖΑΝΤΙΝΏΝ ΣΠΦΥΔΩΝ "Ετβ; Λ' 2 
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θεσις αυτή θ* απασχόληση έν συνεχεία τούς μελετητάς της Κρητικής Ιστο¬ 

ρίας, άνατραπή δε από τον Σταυρακην^ και τον Ξανθουδίδην*. 

ταΰτα, δ Ξανθουδίδης υποστηρίζει δτι τό 1211 διακόσιοι αποικοι Ενετοί 

λαμβάνουν άνά 25 παροίκους ή βιλλάνους (5000 έν συνόλφ!) προσηρτημέ- 

νους εις τό κτήμα (ραηοί ή νίΠαηί αάδοπρϊί διά νά καλλιεργούν 

κατά πασαν πΐ'θ'ανότητα οΐ προσήλυτοι τοΟ Προφήτου δέν παρήτησαν παντελώς καΐ 
έν τώ άμα την άστρολατρείαν, παρατηρούνται παρά τοϊς Άβαδιώταις καΐ σήμερον 
ετι ϊχνη τής αρχαίας προς τα άστρα λατρείας, ήτις ΰπήρΙεν ή έμφυτος σχεδόν είδω- 

λολατρείο των ανθρώπων, άμα ώς οΰτοι άπεχώρησαν τής πίστεως των πατριαρχών. 

Ουτω φέρ* είπεΙν οΐ Άβαδιώται προσκυνοΰσι την σελήνην οσάκις αΰτη Ιπιφαίνηται 
πλησιφοής και έορτάζουσι τάς νουμηνίας, παραθέτοντες υπό τάς άνδράχνας τράπε¬ 

ζας πλήρεις οπωρών, Ινθ^α είσΐ δεκτοί, έ|αιρέσει των λεπρών, οΐ πτωχοί ώς οΐ κορυ¬ 

φαίοι τής εορτής. Πλήν τούτου οί Άβοδιώται, ομοιοι τοϊς Βεδουΐνοις, εχουσι δέρμα 
μελάγχρουν, ωραίους όδόντας, οφθαλμούς λαμπρούς άν καί πεπιεσμένους εις τάς κόγ- 

χας, ανάστημα λεπτόν, χαρακτήρα μελαγχολικόν καΐ δύσκολον... ». Πρβλ. Ρ. Ο. Η. 

Ρ ο υ ςι μ β V ί 11 ε, Ιστορία τής Ελληνικής Έπαναστάσεως ήτοι ή Αναγέννησις τής 
Ελλάδος, μεταφρασθεϊσα υπό Ίωάννου Θ. Ζαφειροποΰλου..., τόμος τρίτος, έν Άθή- 

ναις 1890, σ. 25. Ταυτα έγράφησαν τφ 1824. Τόν Ρουςϋενΐΐΐε έγνώριζεν δ Π. 

Κριάρης, *Ιστορία τής Κρήτης Α', 1930, σσ. 104- 105, Β', 1934, Έπίμετρον, α. 

17, πρβλ. καΐ σ. 188 (κειμένου), σημ. 25. Προ αύτοΰ δέ ό Γ ρ η γ. Παπαδοπε- 

τράκης, Ιστορία των Σφακίων, εν Άθήναις 1888, σ. 175, οί όποιοι δεν δέχονται 
εζαραβισμόν των κατοίκων των Λευκών Όρέων. 

^ ’Αποκρούων την γνώμην τοΰ Κ, Παπαρρηγοπούλου, λέγει δ Ν. Σταυράκης: 

* Έάν είναι αληθές οτι οί Άμπαδιώται είναι κατ’ εόθεΐαν γραμμήν απόγονοι γνή¬ 

σιοι των Αράβων τοΰ 9 -10 αίώνος καΐ διεχήρησαν εκτοτε τό μωαμεθανικόν θρή¬ 

σκευμα, δέον νά παραδεχθώμεν οτι ού μόνον έπΙ τής β' βυζαντινής περιόδου, παρα- 

ταθείσης επί 245 έτη, άλλα καί έπΙ ενετοκρατίας, διαρκεσάσης τέσσαρας καν πλέον 
αιώνας, οδτοι Ιξηκολούθουν πρεσβεύοντες τά τοΰ ισλαμισμού. Είναι δμως ζήτημα, 

καθ* ήμας κριτάς, έάν ό μέλλων νά έγκύψη είς την μελέτην καί συγγραφήν πλήρους 
καΐ λεπτομερούς ιστορίας τής Κρήτης, θά δυνηΟή νά άνακαλύψη κατά την ένετικήν 
ιδίως περίοδον Ιχνη μωαμεθανισμού Ιν Κρήτη. Τό έφ’ ήμϊν λοιπόν πιστεύομεν μάλ¬ 

λον ότι κατά τούς έ| περίπου αιώνας, οιτινες εμεσολάβησαν άπό τής πρώτης μωαμε¬ 

θανικής κατσκχήσεως τής Κρήτης μέχρι τής δευτέρας, παν ίχνος ισλαμικής πίστεως 
έξέλιπεν εντελώς έκ τής νήσου, οί δέ σήμερον πρεσβεύοντες τό μουσουλμανικόν δόγμα 
Ιν Κρήτχί εισι κατά μέγα μέν μέρος Χριστιανοί έξισλαμισθέντες κατά την δευτέραν 
μωαμεθανικήν κατάκτησιν, έν πολύ δέ μικροτέρφ άριθμφ απόγονοι των νέων κατα- 

κτητών Τούρκων >. Στατιστική τοΰ πληθυσμού τής Κρήτης μετά διαφόρων... ειδήσεων 
περί τής Νήσου υπό Νικολάου Σταυράκη... πρώην επόπτου τών κρητικών τελω¬ 

νείων, Άθήνησι 1890, σ. 126, σημ. 1. ΚσΙ δΒ. Ψιλάκης, Ιστορία τής Κρήτης 
Α', 1909 εν Χανίοις, σσ. 740-741, αποκρούει τήν καταγωγήν τών Άμπαδιωτών Τούρ¬ 

κων έκ τών Αράβων του ένατου αι. 
2 « Δεν στηρίζεται ούδαμοΰ, και ούδεμία εϊδησις ύπάρχει, δτι κατά τήν έπσκο- 

λουθήσασαν βυζαντινήν περίοδον καί τήν επί πέντε σχεδόν αιώνας Ενετοκρατίαν 
έσώζοντο 'Άραβες έν Κρήτη ». Στ. Ξανθουδίδου, Έπίτ. *Ιστ. τής Κρήτης, 1909, 

σ. 74. Πρβλ. καί τό άρθρον του Άμπαδιά καν ’Αμπαδιώτες έν σσ. 19-23 τοΰ βιβλια¬ 

ρίου του Χάνδα| · Ηράκλειον, 1927. 
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αυτό. Οΰτοι ήσαν <£ ως τουλάχιστον άναγράφεται» απόγονοι τών Αράβων 
τής Κρήτης έκχριστιανισθέντες έπι Νικηφόρου τού Φωκά και παραμείναντες 
έν τή Νήσφ ώς δουλοπάροικοι, καταγραφέντες ώς τοιούτοι αυτοί και οί 
δπόγονοί των *. *Η καταπληκτική αύτη και δλως απίθανος πληροφορία δεν 
υπάρχει εις τά έγγραφα παραχωρήσεως τά άπολυθέντα ΰπο τού Δόγη ΡείΓΟ 
Ζί^ηί κατά ^Ιεπτε'μβοιον 1211, ώ; δύναται πάς τις νά ϊδη άναγινώσκων αυτά ! 

’Άλίιην ερμηνείαν έπι τού θέματος τών Άμπαδιωτών έδωκεν ο Ν ικο- 

στρατος Καλομενόπουλος:«οίέντΉ έπαρχίςι τής Κρήτης Άμπα- 

διώται Τούρκοι δεν κατάγονται έκ τών υπό τού Νικηφόρου Φωκά έκδιω- 

χθέντων Αράβων, άλλ’ είναι απόγονοι Αράβων συμμετασχόντων τής τουρ¬ 

κικής έκστρατείας προς κατάληψιν τής Κρήτης» 

Αξιόλογος είναι ή άποψις τού *Ι. Δ. Μουρέλλου, ο οποίος υπε- 
στήριξεν οτι οι Άμπαδιώτες ήσαν άπόγονοι Λαζών καΐ Καραμανλήδων, 

έγκατασταθέντων εις Άμάρι τό 1654 ^ 

Διά νά έπανέλθωμεν εϊς τό θέμα, ό 8οΗ1αιΐίΐ36Γ§:οΓ (1890) αρχί¬ 

ζει μέ μίαν δραματικήν εΙκόνα τό δεύτερον κεφά?ναιον τού βιβλίου του. Δέν 
τόν φθάνει δτι έμαρτύρησεν 6 Κύριλλος είς τήν Γόρτυνα, άλλ’ έπεκτείνει, 
ώς είναι φυσικόν, τά μαρτύρια και είς τόν κλήρον του, καΐ γενικεύει άνυπο- 

■ψιάστως τά περί έξισλαμισμού. Κατ* αΰτον οΐ “Αραβες « είς βασανιστήρια 
δ* ΰπέβαλον τόν επίσκοπον τής Γόρτυνος Κύριλλον... και τους ιερείς αυτού, 

βία δ’ έξισλάμισαν τούς εκ τών κατοίκων περισωθέντας τοΰ έξ αυτών ολέ¬ 

θρου »Παραδόξως δ’ δμως λησμονεί περαιτέρο) αυτήν τήν θέσιν, και 
ομίλων περί τής εκστρατείας τού Νικηφόρου Φωκά είς Κρήτην παρουσιά¬ 

ζει τούς απογόνους τών βίφ εξισλαμισθέντων νά συντάσσωνται μέ τόν 
βυζαντινόν στρατόν: «Πάντοθεν δέ, οί εκγονοι τών αρχαίων Χριστιανών 
κατοίκων, ους οί είδωλολάτραι δεσπόται κατηνάγκασαν νά μεταστώσιν είς 
τόν Ισλαμισμόν, φαιδροί προσέτρεχον είς συνάντησιν τού έλευθερωτού 
στρατού...“Ωστε είχον μετά 135 έτη συνείδησιν τής θρησκείας καί 

1 Στ. Α. Ξανθουδίδου, Ή Ενετοκρατία έν Κρήτη, ’Αθήναι 1939, σ. 9 

(άντλεϊ έκτοΰΡΙ. ΟοΓηεΙίιΐδ, Οτεία δαοτα Π, 225 11. καΐ ΤείεΙ-ΤΗο- 
ίηα$, ϋτΐίυηάεη II, ΐνίειι 1856, σσ. 129- 142. Αγνοώ πώς ύπέπεοεν δ Ξανθου- 

δίδης είς τοιοΰτον σφάλμα). 
8 ΕΕΒΣ ΙΑ', 1935, σσ. 536-537 (άνακοίνωσις). ΕΙς άτοπον συσχετισμόν τοΰ 

επί τουρκοκρατίας κρυπτοχριστιανισμοΰ πρός τήν άραβοκρατίαν προέβη ό 
Μανουήλ *Ιω. Γεδεών, Λαθρόβιος Όρθοδοξία, περ. Μεσαιωνικά Γράμματα 
Α', 1930, σσ. 79 -95 (περί Κρήτης, σσ. 83 -85). 

® *Ι. Δ. Μουρέλλου, Ιστορία τής Κρήτης, τόμος πρώτος, Ηράκλειον Κρή¬ 

της 1931, σ. 29. Ή πληροφορία έκ τοΰ Τουρκικού Αρχείου Ηρακλείου (ΟΙχονομίδης). 

^ Ο. 8ο1ι1«ιη1>6ΐ·§εΓ, ΝίοόρΙιοΓβ Ρ1ιοο3.5, σ. 32 (44 - 45 έλλην. μεταφρ.). 

5 Αότόθι, σ. 78 (96 έλλην. μεταφρ. ). 
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της καταγωγηζ των; Και παλιν περί τοϊ Νίκωνος ομίλων λέγει: «*0 άγιος 
Νίκων δ Μετανοείτε... έγενετο δ απόστολος της άνακτη-θείσης νήσου, 

απανταχού άνεγείρων τάς κατεδαφισθείσας ή εις μουσουλμανικά τεμένη 
μεταποιηθείσας εκκλησίας και καθ* ύπνον εν'θσρρυντ'^είς υπό των παρορμή- 

σεων τής μακαρίας αγίας Φωτεινής επανήγαγεν εις τον Χριστιανισμόν τούς 
απογόνους των αρχαίων κατοίκων, εις οΰς οί “Αγαρηνοί είχον επιβάλει τήν 
■Βρησκείαν αυτών Κατά τάς απόψεις λοιπόν τού Γάλλου ιστορικού, Κρή- 

τες Χριστιανοί δεν ύπελείφθησαν κατά τήν “Αραβοκρατίαν, οί πάντες, δσοι 

δεν εφονεύθησαν, εξισλαμίσ-άησαν. 

Μετά τον δο1ι1ιιπιΐ3£Γ§:θΓ, δ Σπυρίδων Λάμπρος ώς έξης διετΰ- 

πωσε τάς απόψεις του επί τής εν Κρήτη άροβοκρατίας : « Ού μόνον δέ υπό 
θρησκευτικήν έποψιν ύπήρξε βλαβερά ή κατάκτησις, αλλά και την εθνο¬ 

λογικήν δψιν 'τής νήσον ήλλοίωσεν, άτε των Αράβων εποικησάντων άνευ 

γυναικών και ελθόντων εις γάμους διά τής βίας μετά Κρησσών αΐχμαλωτί- 

δων, εξ ών προήλ-θον μικτοί γόνοι κατά τά 140 περίπου ετη, καθ’ ά εκρά- 

τησαν τής νήσου οι “Άραβες. Άλλα θαυμαστόν είναι, δτι παρά πάντα ταύτα 
ή έπι των νησιωτών έπίδρασις των Αράβων κατακτητών ύπήρξεν ούτως 
ασθενής, ώστε ονό^ν κατέλι^εν Ιχνος, επελθούσης μάλιστα μετά τήν υπό 

τού Νικηφόρου Φωκά κατά τον δέκατον αιώνα άνάκχησιν τής νήσου νέας 
καΐ πλήρους αυτής έξελληνίσεως. Ούτω τήν μακράν έπι τής νήσου κυριαρ¬ 

χίαν των “Αράβων μόλις που ΰπομιμνήσκουσι τήν σήμερον εις τον ιστορικόν 
δλίγιστά τινα τοπικά ονόματα πλήν τού προμνησθέντος Χάνδακας, ώς τό 
χωρίον Σ α ρ ακ ή ν α... Σέλινου και ή τοποθεσία Σ α ρ ακη ν ο ύ έν τφ χωρίφ 

Πρινές τού δήμου Άτσιποπούλου Ρεθυμνης. Εις ταύτα δέ πρέπει νά τάξω- 

μεν καΐ τό δνομα Σπανιάκος τού δήμου Παλαιοχώρας, άναλογιζόμενοι, οτι 
διά τήν έξ “Ισπανίας προέλευσιν των Άποχαψιδών εύρίσκομεν τούς “Άραβας 
τής νήσου κατακτητάς δνομαζομένους και “Ισπανούς παρά τοΐς βυζαντί- 

νοις ίστορικοΐς. Ούκ άπιθάνως δέ έκ τής αραβικής κατακτήσεως περισώζουσι 
τό δνομα Βαρβάροι και δύο χωρία των δήμων Καστελλίου και Άγιων 
Παρασκιών. Άλλ* ή κυριωτάτη άνάμνησις τής αραβικής κατακτήσεως είναι 
τό νέον δ'νομα, είς δ μετεβλήθη ιό τής αρχαίας Γόρτυνος, ήτις έπεκλήθη έκ 
τών αγίων Δέκα εις μνημόσυνον των έπι τής επιδρομής τού Άβού-Χάφς 
μαρτυρησάντων, οίτινες καΐ άλλως λατρεύονται ύπό τών Κρητών, καίπερ μή 
άγιασθέντες υπό τής Εκκλησίας»*. Ταύτα έγράφοντο τφ 1898, μετά δέ 

ι Α(ιιό9·ι,, σ. 96 (117 Ιλλην. μεταφρ.). 
2 Σπυρ. Π. Λάμπρου, Ιστορία τής Ελλάδος, τόμος Δ', έν Ά^ήναις 1898, 

σσ. 113-114. Περίεργος είναι ή άντίληψις τοΰ διαπρεπούς Ιστορικού περί τών εν 
Κρήτη Αγίων Δέκα μαρτύρων ώς μή άγιασθ-εντων ύπό τής Εκκλησίας. Οΰτοι ού μόνον 
εύρίσκονται εις τό τοΰ Μ. Γ ε δ ε ώ ν, Βυζαντινόν έορτολόγιον, εν Κωνσταντινουπό- 

λει 1899; σ. 203, άλλ* από τοΰ δέκατου τούλάχιστον αίώνος εύρηνται είς τό (ύπό 
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τέσσαρα έτη προσετέθησαν και τά επόμενα: «*Η διάδοσις... τού χριστιανι¬ 

σμού έν τή νήσφ, ήν είχον κατά τόν χρόνον τής μακράς αυτών αρχής έ|ι- 

σλαμίοει οι Σαρακηνοί, υπήρξε και άλλως τών κυριωτέρων μελετημάτων, εις 

α έτρεψε τόν νουν καΐ αμέσως μέν δ Νικηφόρος καΐ έπειτα δέ ή βυζαντινή 
βασιλεία. Έτελέσθη δέ αύτη κατά διπλοΰν τρόπον, διά κηρύξεως μέν τών 

ευαγγελικών δογμάτων είς τούς έν τή νήσφ Μωαμεθανούς, διά στηρίξεως δέ 
τής πίστεως παρ* έκείνοις τών ιθαγενών, οίτινες έν τοίς χρόνοις τής άραβο- 

κρατίας δεν είχον μέν έξομώσει, άλλ“ είχον δμως ή κλονηθή ή αποστή τού 
γνησίου χαρακτήρας τής χριστιανικής θρησκείας, τών κυριωτάτων δ“ εργα¬ 

τών τής θρησκευτικής ταύτης άναγεννήσεως τής Κρήτης ύπήρξεν δ παράδο¬ 

ξος εκείνος απόστολος τού δέκατου αίώνος... ο άγιος Νίκων.·. Δι* αυτού ανε* 

κτίσθησαν μέν αΐ εν Κρήτη έκκλησίαι καταπεπτωκυΐαι, άπεδόθησαν δ* εις 
τόν χριστιανισμόν ναοί μεταβληθέντες ύπό τών “Αράβων εις τζαμιά, καΐ άνη- 

γέρθη πασών λαμπρότατη έπΙ τών ερειπίων αρχαίου ναού ή έκκλησία τής 
άγιας Φωτεινής... Διά τών τοιούτων χριστιανικών άποικιών, ιεραποστολικών 
ενεργειών και κτίσεων έκκλησιών εστηρίχθη και πάλιν ή πίστις εν τή νήσφ, 

ήν δεν Ιπέπρωτο πλέον νά καταλάβουν οί Άραβες. Και έπέστρεψαν μέν είς 
τήν ποίμνην τοΰ Χριστού τά απολωλότα πρόβατα, τιροσήλθον δε καΐ νέοι 

προσήλυτοι εκ τών εγκαταμεινάντων εν τη νήσφ ^Αγαρηνών. Άλλα δέν ένε- 

κολπώθησαν τό εύαγγέλιον άπαντες οι εν τή Κρήτη Άραβες* καΐ μέχρι τού 
νύν φαίνεται, δ'τι διεσώθησαν απόγονοι τών αρχαίων εκείνων μωαμεθα¬ 

νών “Αράβων, οί έπι κακοπιστίςι καΐ ώμότητι γνωστοί Άμαριώται \ ών καΐ 
αυτός δ προσωπικός τύπος φαίνεται ένδεικνύων καταγωγήν αραβικήν, κατ’ άν- 

τίθεσιν πρός τούς έξ Ελλήνων είς τόν μωαμεθανισμόν προσχωρήσαντας έπι 
τουρκοκρατίας, έξ ών οί σημερινοί Τουρκοκρήτες... Ούτος δ Νικηφόρος πλήν 
τών στρατιωτικών αυτού άθλων έπετέ^νεσεν εν Κρήτη καΐ μέγα έργον πολιτικόν 
διά τής είς τόν “Ελληνισμόν και τόν Χριστιανισμόν άποδόσεως τής μεγάλης 
νήσου καΐ δικαίως λέγεται ύπό Δέοντος τού Διακόνου έξημερώσας αυτήν»* 

Μαθητής τού Λάμπρου δ Στέφανος Ξανθουδίδης^ ώς έξης 
συνώψισε {1909) τό θέμα; « Διά τής άλώσεως τής νήσου και τής γενομένης 
έν αυτή καταστροφής και καταδιώξεως τοΰ χριστιανικού στοιχείου επήλθε 

τοΰ Ηΐρ. Οβίσΐΐίΐ}^© έκδοΰ-εν) βγηαχ&Γΐυιη Εοοίθδίαε ΟοαδΙπηΙίηορ., Βγιι- 

χσΐΐβδ 1902, σ·. 3Β7 - 340 : Δεκεμβρίου κγ': 'Ά&λησις τών αγίων μαρτύρων τών έν 

Κρήττι. Πρβλ. τήν περί αυτών βιβλιογραφίαν ήν εσημείωσα Ιν ΕΕΒΣ ΚΑ', 1951, 

σσ. 91 - 92. 

^ Δηλονότι οι Ά μ π α δ ι ώ τ ε ς. 
2 Λάμπρος, *Ένύ·’ άνωτ, Ε’, 1902, σσ. 14-15. 

^ Καί έν « Άθηνα » ΙΕ', 1903, σ. 51 ύποσ. εγραψε τό πριν ό Ξ. δτι « Ή κατά- 

στασις καί οΐ διωγμοί τών χριστιανών ήσαν τοιοΰτοι, ώστε μικροϋ έδέησε νά έκλίπη 
παν ίχνος χριστιανισμού έν τή νήσφ > ! 
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μεγάλη ή -θρησκευτική και εθνολογική άλλοίωσις αυτής. ’Άλλοι μέν των κατοί¬ 

κων έφονεΰθησαν κατά τήν κατάκτησιν^, άλλοι εσφάγησαν μή θελοντες να 
μεταβάλωσι θρήσκευμα άλλοι εξισλαμίσθησαν και άπώλεσαν τήν εθνικήν 
συνείδησιν, και οΐ ολίγοι νηολειφΜντες εγένοντο δούλοι των νικητών ή κατα- 

διωκόμενοι διαρκώς κατέφευγον εις τά άπρόσιτα δρη και τάς φάραγγας... 

Επειδή δέ διά τής αραβικής κατακτήσεως και των έπΙ 135 ετη καταδιώξεων, 

σφαγών και έξισλαμισμών ο χριστιανικός πληθυσμός τής νήσου είχε μείνει 
ελάχιστος, άναξωπυρεϊ αυτόν διά διαφόρων μέτρων [Νικηφόρος ό Φωκάς]. 
Μεταβάλλει τά μουσουλμανικά τεμένη εϊς έκκλησίας, κτίζει νέας, εκχριστια¬ 

νίζει πολλούς Κρψας, οι οποίοι εΐχον διά τής βίας έξισλαμισθή, καΐ εγκαθι- 
στφ Ικ των στρατευμάτων του ή φέρει εξωθεν * χριστιανούς άποίκους, εις 
τούς οποίους διανέμει τάς γαίας τής νήσου®. Οι νέοι αύτοι άποικοι ήσαν μεν 
"Ελληνες κατά τό πλεϊστον* άλλ* ήσαν και Αρμένιοι καΐ Σλάβοι καΐ άλλοι 
βάρβαροι Χριστιανοί. Άπό τής εποχής αυτής καΐ έκ των άποίκων αυτής 
διετηρήθησαν τά ονόματα χών χωρίων τής Κρήτης *Αμενοι, οι (εν 'Ση- 

τείρι, Ρεθΰμνη και Άποκορώνφ) καΐ Άρμενοχωριό, τό (έν Κισάμφ), 

Σκλάβοι, οί και Σκλαβεροχώρι, τό (έν Σητείςι καΐ Πεδιάδι), Βαρβάροι 
και Βαρβάρω και Τσακώνω® και άλλα... Διά των μέτρων τοϋ Νικηφόρου ό 
εκχριστιανισμός και έξελληνισμός τής νήσου υπήρξε πλήρης...Επόμενον 
ήτο δη μετά τούς ανωτέρω οΝ. Θ. Καλομενόπουλος θά έγραφε τφ 
1938 : « Μέγα μέρος του πληθυσμού αυτής ( τής Κρήτης ) εΐχεν έξισλαμισθή, 

τό δ’ υπόλοιπον, παραμεΐναν έπι 140 έτη, δηλαδή έπι πέντε σχεδόν γενεάς 
άνευ ιερέων καΐ εκκλησιών... ειχον άποβάλει πάσαν εθνικήν, καΐ χριστιανικήν 
συνείδησιν »Ταύτα ήκολουθήθησαν υπό άλλων ύπερβολών-Ό άείμν. προκά- 

^ "Ομως αΰτη έγένετο άνευ οΰσιαστικής άντιστάσεως ! 

2 Τοΰτο είναι άμάρτυρον άγιολογικώς ! 

2 ΈπΙ 135 έτη είς τάς φάραγγας είναι τι άνήκονστον. 

^ ΚαΙ τοΰτο άμάρτυρον. Κατά τον Λάμπρον, "Ενθ’ άνωτ, Ε', σ. 7 ό Γογγύ¬ 

λης τφ 949 έκστρατεΰων κατά της Κρήτης ήγεϊτο άνδρών έκ των ευρωπαϊκών θεμά¬ 

των Θράκης καΐ Μακεδονίας, ίκανάτων, Αρμενίων, 2λάβων έκ των εγκατεστημέ¬ 

νων εις τό θέμα Όψικίου κ.ά. Και ό Φωκάς έκστρατεΰων εΐχε μεταξύ των στρατιω¬ 

τών του Σλάβους, Αρμενίους (-ακούς;) κ.ά. ορθοδόξους. 

® Ούχί βεβαίως πάσας τάς γαίας, διότι άλλως θά ύπεδούλωνε πάντα τον ελλη¬ 

νικόν αύτόχθονα πληθυσμόν κσΐ την Εκκλησίαν τής Κρήτης! 

® Τό μέν Βάρβαρος είναι ήδη παλαιόθεν και οικογενειακόν έπίθετον, τό δέ 

τοπωνυμίαν Τσακώνω(ν) δεν είναι ξένον πρός τον Ελληνισμόν, διότι ουδεις 

αμφισβητεί τον Ελληνισμόν των δωριζώντων Τσακώνων ! 

’ Επίτομος ’Ιστρρία τής Κρήτης, 1909, σσ. 73-74. 

8 ΕΕΚΣ Α', 1938, σ. 156. ΜονονουχΙ δέν ύπεστήριξεν ό Καλομενόπουλος δτι 

είχον μείνει καΐ ευχαριστημένοι έκ τής περιαγωγής των εις δουλείαν ή οτι δέν διέ· 

κριναν τό έγχρωμον τών καταχτητών και των έξ αυτών μιγάδων! 

τοχός μου εν τφ Ίστορικφ Άρχείφ Κρήτης Νικόλαος Ιω. ΓΕαπαδακης 
(1 1941) έγραφε τφ 1936: «Ή άραβική εποχή υπήρξε διά τήν εν Κρήτη 
Χριστιανικήν Εκκλησίαν αυτόχρημα πανωλεθρία... Παρά τοΐς ’Άραψιν... 
οϊ διωγμοί έλάμβανον χαρακτήρα γενικής εξοντώσεως. Πληθυσμοί συμπα¬ 

γείς έξωντώθησαν ή έξισλαμίσθησαν και πόλεις ολαι κατεστραφησαν, οσαι 
άντίστασίν τινα κατά τής επιδρομής προέβαλον, αντιστασιν πάντως μικραν, 

διότι είχον άφοπλισθή υπό τών Βυζαντινών, δια τον φοβον άποστασιος η 
καΐ είχον καταληφθή καΐ οΰτοι υπό τής χοΰ ολου Βυζαντινού κράτους απο- 

χαυνώσεως τής εποχής εκείνης (!)... 'Ο χριστιανικός αυτής πληθυσμός δεν 
είχε μεν έκλείφει εντελώς, πάντως όμως είχε περιορισθή εις ασήμαντου αρι¬ 

θμόν και ήτο καθ* όλην τήν Νήσον εις μικρας ομάδάς και εις απόκεντρα 

μέρη διεσπαρμένος » 1 ^ 
Λυπηρόν είναι οτι 0 Κωνσταντίνος Αμαντος, μετά την ανα· 

κοίνωσίν μου είς το Ρπίεηηο καί ιδίοι τήν δημοσίευσιν τών εργασιών του 
Ί. Β. Παπαδοπούλου, διετήρησε τφ 1953 τά έξης έν τή β εκδόσει τής 
Ιστορίας τού Βυζαντ. Κράτους: «Οί Αραβες, φαίνεται, επιεσαν τους 
Κρήτας νά γίνουν Μωαμεθανοί, αφού εχομεν και μάρτυρας εν Κρητη και 
αυτόν τον θαυμάσιον Γορτύνης Κύριλλον»^ Άλλ’ο Παπαδοπούλας 13 

έτη προηγουμένως είχεν άποδείξει δτι ο Κύριλλος ουτος ουδέποτε υπήρξεν 

ή έμαρτύρησεν®. 

Διά τής ώς άνω βιβλιογραφικής ιστορικής αναδρομής κατεδείχθη, νομίζω, 

ή πρόοδος τής κρητικής ιστοριογραφίας, πώς από τού βίου τού Νικωνος τού 
Μετανοείτε καί από τής άνευθύνου ύποθέσεως δτι οί ’Αμπαδιώτες είναι 
υπολείμματα τών Αράβων, έφθάσαμεν είς τήν βεβαίωσιν ον μόνον τοϋ 
έξισλαμισμοΰ τού ελληνικού πληθυσμού κατά τήν άραβοκρατίαν καί τήν σχε¬ 

δόν έξολόθρευσιν αυτού, αλλά και είς τήν παρουσιασθεΐσαν δήθεν ανάγκην 
νά έκχριστιανισθή καί εξελληνισθή ή Κρήτη έκ νέου μετά το 961. Τούτο θα 
έσήμσινεν δτι ή Κρήτη νύν κατοικεϊται υπό απογόνων Σλάβων, Αρμενίων, 

Τσακώνων, Μικρασιατών, Τενεδίων, Ναυπλιέων, αποικων §κ Μακεδονίας, 

Ικχρισχιανισθέντων Τούρκων καί ποικίλων απογόνων Ενετών και ά?Δων 
άποίκων καί κατακτητών, έλαχιστότατα δέ §ξ άπογόνων τών αρχαίων Κρητών. 

1 Ν. Τ. Παπαδάκη, Ή Εκκλησία τής Κρήτης, Χανιά 1936, σσ. 21 - 22 καί 

24 · 2δ. Τί νά θαυμάση τις πρώτον και τί ύστερον έκ τών ώς άνω αδίστακτων άπο- 

φάνσβων και τοϋ θάρρους μεθ’ οΰ Ιξεφέροντο ί 
* Κ. Ί. Αμάν του, Ιστορία τοΰ Βυξ· Κράτους Α'^, 1953, σ. 404. 

8 ’Ι Β. Παπαδοπούλου, 'Υπάρχει και δεύτερος αγνός Κύριλλος επίσκο¬ 

πος Γορτύνης; ΕΕΒΣ ΙΤ, 1940, σσ. 247-251. Βλέπε και τήν ύπ’ έμοϋ διαπραγμά- 

τευσιν τοΰ θέματος έν ΕΕΒΣ ΚΔ', 1954, 72-74, 
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Δεν είναι Ιδική μου ΰπόθεσις ή αναφορά εις άνθρωπολονικάζ μελετάς ^ άλλ* 

είναι προφανές δτι οΐ ορεσίβιοι των Λευκών ορέων καί των συγκροτημάτων 
τής "Ιδης και των άλλων μεγάλων ορεινών όγκων τής Κρήτης ( οί όποιοι 
μετά τάς επαναστάσεις τοΰ παρελθόντος αΐώνος διεσπάρησαν άνά τά πεδινά 
καΐ κατφκησαν και τάς πόλεις) έχουν χαρακτήρα -ψυχοσωματικόν δλως άσχε¬ 

τον προς τάς τοιαυτας επιμιξίας και αυτοί δίδουν σήμερον τον τόνον τοΰ 

πλη-θυσμου. 

1. *Ως ήδη παρετήρησα και αλλαχού^, Γεώργιος *Αμαρτωλός μοναχός είς 
τό «Χρονικόν Σύντομον εκ διαφόρων χρονογραφιών καΐ εξηγητών συντε* 

■θέν», συντελεσ-θέν δέ μεταξύ 866 καΐ 867 καΐ σύγχρονον πρός τά γεγονότα, 

ούδέν ουσιώδες περί τής καταλήψεως τής Κρήτης ύπό τών Αράβων ή τής 
κτίσεως τοΰ Χάνδακος ή τοΰ πληθυσμού λέγει. 

ΑΙ πληροφορίαι οφείλονται τό πρώτον εις τον Γενέσιον, ό όποΤος 
εγραψε μεταξύ τών ετών 945 καΐ 959 και δεν θεωρείται πολύ αξιόπιστος®. 

Τό χωρίον δπερ μάς είναι χρήσιμον όμιλεΐ περί τοΰ ’Αποχάψιος και τών 
καταλαβόντων την Κρήτην *Αράβων : « και απήνεγκεν αυτούς εις τόπον καλού- 

μενον Χάνδακα, έν φ ή πόλις τούτων καθίδρυται και ταΰτην πέριξ ετάφρω- 

σαν* ής ό ’Απόχαψ καΟηγεμόνευε και θ' καΐ κ' Κρήσσας πόλεις ήνδραποδί- 

σατο, /ιιας μόνης άλωΌ'είοης, όλλ* η λόγφ απολιόρκητον μεινάοης εως 

άρτι, β «αι κεκλήσθαι ταύτη συνέδραμεν, εχόντων των οικητόρων αντής συν 

ελεν&ερίΐ} ποιεΐντά χρωτιανών ειΰ·ισμένα»^. Είναι δύσκολ,ον νά ώμίλει επι 

Κωνστ. Πορφυρογεννήτου ό Γενέσιος περί εί^υθέρας θρησκευτικώς και υπό¬ 

σπονδου πολιτικώς πόλεως εν Κρήτη, δταν μάλιστα οι Βυζαντινοί στρατιώ- 

ται εΤχον λάβει πρόσφατον πείραν τής Νήσου εκ τής άποιυχούσης εκστρα¬ 

τείας τοΰ Κ. Γογγύλη! Κατά την ώς άνω μαρτυρίαν οι κάτοικοι τής ανωνύ¬ 

μου ταύτης πόλεως ήσαν ελεύθεροι νά θρησκεύωνται κατά τάς χριστιανικάς 
συνήθειας, επομένως εΤχον ναούς, Ιερείς, έπίσκοπον. 

'Ο άκολουθών τόν Γενέσιον (ψευδο)Συμ6ών Μάγιστρος, άφοΰ όμιλήση 
περί Κρητός μοναατον ώς ύποδείξαντος είς τούς "Αραβας τόν χώρον τοΰ 
Χάνδακος πρός οικοδομήν καΐ δχύρωσιν πόλεως, επαναλαμβάνει παρηλλα- 

^ Άπό φασιστικής π?..€υράς, κατά ϊήν διάρκειαν τοΰ τελευταίου πολέμου, έγέ- 

νετο καΐ πρός τήν κατεύ&υνσιν ταΰτην έκμετάλλευσις τοΰ θ'έματος, τάσις δηλονότι άνα- 

γοιγής των σημερινών Κρητών άνθ-ρωπολογικώς είς τούς κατοίκους της Β. Αφρικής I 
2 Πρβλ. οσα έγραψα έν ΕΕΒΣ ΚΔ', 1954, σο. 103 εξ. 

^ Αυτόθι. 

4 Γενέσιος, Βοηη, σ. 47. 
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γμενα τά ανωτέρω :« και ένενήκοντα πόλεις κρατήσαντες ^ ήνδραποδίσατο, 

μιας μόνης μή άλωθείσης άλλ’ ή λόγφ απολιορκήτου μεινάσης, τών οϊκητό- 

ρων αυτής σύν έ?.ευθερία ποιείν τά Χριστιανών συγκεχωρημένων* οΐ μέχρι 
τοΰ νΰν ύπολόγιοι κέκληνται... »^ Ταύτά περίπου ευρίσκει τις εις τόν 
Συνεχιστήν « καΐ πόλεις δέ Κρήτης εννέα πρός ει'κοσιν εΰζωνοί τε και πεζοί 
ήχμαλώτευσαν, μιας έκτοτε μόνης παοαμεινάσης άναλώτου και απαθούς, και 
λόγφ μή ύποταγείσης, τά εαυτών δέ έθιμα και τον χριστιανισμόν φυλαττον- 

σης αλώβητον·»^. Καί δ Γεώργιος Κεδρηνός έχει συνοπτικώς τήν εΐδησιν: 

«εδουλώσαντο δέ τούς αυτόχθονος καί τάς εν Κρήτη πόλεις πλήν μιάς»^ 

ενώ ή εϊδησις έξασθενεί εις τόν Ζωναράν; « οΐ έκ τής "Αγαρ τήν τε νήσον 
ύφ* εαυτούς έποιήσαντο και τούς αύθιγενεϊς εδουλώσαντο »Εΐνσι φανερόν 
δη μετά τήν κατά τό 961 άνάκτησιν τής Κρήτης δεν είχε πολλήν σημασίαν 
άν μία πόλις έν Κρήτη είχε διατελέσει αδούλωτος, σημασίαν είχε προ τής 
άλώσεως, τό εως άρτι τοΰ Γενεσίου. Τέλος, τό συμπίλημα τοΰ Σφραντζή ακο¬ 

λουθεί τήν σειράν Γενέσιος - Συνεχιστής - Κεδρηνός παρέχει πλείονας πλη¬ 

ροφορίας (αναφέρει π.χ. τό τοπωνυμίαν 'Αλμυρός) και τήν μίαν πό?αν 
διπλασιάζει, δνομάζων ώς άδουλώτους πόλεις τάς κυριωτέρας καί ποτέ αντι¬ 

ζήλους τής Κρήτης Γόρτυνα και Κυδωνίαν: « καί έν τούτφ φρούριον ίδρύ- 

σαντες καί καλώς άκροπολίσαντες, δ καΐ Χάνδακα ώνόμασαν, και εκ τουτου 
όρμώμενοι τήν ολην νήσον κατέτρεχον τας λοιηας ηασας πόλεις"^ τής 

νήσου ίδονλωσαν, πλήν τής Γορτύνης καΐ Κυδωνιάς... και πάσης τής νήσου 

κληρονόμοι και κύριοι γεγόνασιν καί πολλοί Χριστιανοί υπέρ τής ύγιοΰς 
ήμών πίστεως τφ καιρφ εκείνφ εμαρτύρησαν »®. Τό τελευχαίον τοΰτο είναι 
δλως άμάρτυρον, ή μετά τό 961 ορθόδοξος Κρητική Εκκλησία είς ούδένα 
Κρήτα τής άραβοκρατίας άπένειμε τιμήν μάρτυρος. Άλλα τά γραφόμενα τοΰ 
Σφραντζή, άτινα περιήγαγον είς αμηχανίαν τόν *Ι. Β. Παπαδόπουλον, εκδό¬ 

την αύτοΰ, μή δυνάμενον νά εξακρίβωση τάς πηγάς τοΰ τμήματος τούτου, 

οφείλονται εις τόν συμπιλητήν τοΰ Μ&ίαε, δ οποίος καί εις άλλας περιπτώ¬ 

σεις περιέλαβεν είς τό Χρονικόν διηγήσεις, περιγραφάς, έγγραφα κ.ά. άσχετα 
πράγματα®, διά ν’ αύξηση τόν ογκον ή διά νά φανή ευχάριστος. Πιθανώ- 

1 Γνιορίζων οτι ή Κρήτη είχε τό πάλαι εκατόν πόλεις ηύίησε τάς είκοσιεννέα 

τοΰ Γενεσίου είς ένενήκοντα ! 

8 Συμεών Μάγιστρος, Βοηη, σ. 623. 

^ Συνεχισταί Θεοφάνους, Βοηη, II, σ. 23. 

* Γ. Κεδρηνός, Βοηη, II, σ, 93. 

ό Ί. Ζωναράς, Βοηη, III, σ. 348. 

β ΕΕΒΣ ΚΔ', 1954, σ. 106. 

Θεωρεί ώς προϋπάρχουσαν πόλιν και τόν Χάνδακα (άρχαιον Ηράκλειον)! 

® ΟΙίΓοηΐοοιι (ηι&ίηδ) I, σ. 1011) (Ρβρ&άοροιιΙοδ). 

® Πρβλ. Ν. Β. Τωμαδάκην, Οι συγγραφείς τής Άλώσεως, ’Αθήναι 1953, 

σσ. 137 ■ 166 ( Ιδία σ. 146 εξ, ). 
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τατα δ* εδώ ό Νικηφόρος Μελισσηνος Κρής Ικ λόγων φιλοτιμίας ή διά 
ν’ άπαλλάξη την μεγαλόνηαον άπό τον ιρόγον του εξαραβισμοΰ, ωνόμασε 
πέρα τής Γορτυνης και τήν Κυδωνιάν, ώς πόλεις διαμεινάσσς αδούλωτους 

κατά τήν έν Κρήτη άραβοκρατίαν! 

*Ως προς τήν ουσίαν τής είδήσεως δτι οί κάτοικοι μιας πόλεως έμειναν 
ελεύθεροι νά τελούν τά τής θρησκείας των, ουδέν το περίεργον. 'Οσονδήποτε 
καΐ αν διεφερον οί εν Κρήτη "Αραβες των έν Παλαιστίνη καΐ Αιγΰπτφ, -ύπο- 

μιμνήσκομεν δτι εκεί δ Χριστιανισμός ήτο ανεκτός, τά δρθόδο|α πατριαρχεία 
έν δράσει και δτι ο Ιεροσολύμων Βασίλειος ( πτρχ. 820-838) συνεκρότησε 
τό 836 μετά των Άλεΐανδρείας Χριστόφορου καΐ Αντιόχειας Ίώβ σύνοδον. 

Δίωξις τής Εκκλησίας συνέβη έπι χαλίφου Τζαφάρ - αλ - Μουταβρικκιλ (847 - 

861)· Ή κατάστασις ήτο δύσκολος, οσάκις διεξήγετο πόλεμος μεταξύ Αρά¬ 

βων και Ελλήνων, ως έπΙ Όμάρ Β' (717- 720)'. Ανάλογα ήσαν τά πρά¬ 

γματα έν Σικελία και Κΰπρφ. 

Εις τό σημειον αυτό υπομιμνήσκω δτι οί διάσημοι πειραται - στόλαρχοι 
των Αράβων Φώτιος και Λέων (ο Τριπολίτης), έκ των οποίων δ πρώτος 
ήτο Κρής, δεν φέρονται υπό των Βυζαντινών χρονογράφων δι άλλων πλην 

των ελληνικών αυτών ονομάτων. 

2. "Ιδωμεν τώρα καΐ τάς αντιθέτους πληροφορίας ^; Ό Μιχαήλ Ά τ- 

ταλειάτης, εκατόν ετη περίπου μετά τήν άπελευθέρωσιν τής Κρήτης, έπι- 

σκεφθεις αυτήν περιγράφει τόν υπό τοϋ Νικηφόρου Φωκά προς τιμήν τής 
Θεοτόκου καΐ διά χειρών των έν τοΐς πλοίοις τής εκστρατείας τεχνιτών οικο- 

δομηθέντα ναόν και του μαγίστρου άποκαλοΰμενον: «Είτα πολλοϊς 
στρατηγήμασι και σοφισμασι και ταΰτην τήν πόλιν παραστησάμενος ο Φω¬ 

κάς®, ουτω πάσαν τήν νήσον υποτελή και υποφοράν τής Έωμαιοις απεδειξε, 
καΐ Χριστιανών καί *Ορ^οόόξων άντι Χαρακηνών πεποίηκεν οίκητήριον 

και νυν έ'στιν δ κατασκευασθείς παρ’ εκείνου περικαλλής ναός, και έπ δνό- 

ματι τής Θεοτόκου τιμώμενος καΐ του μαγίστρου λεγόμενός *, και αυτός ο 

1 Πρβλ. Χρυσοστόμου Πσποδοπούλου, Ιστορία τής Εκκλησίας “Ιε¬ 

ροσολύμων, Αλεξάνδρεια 1910, σσ, 260-266 καί αλλαχού. 

2 ΑΙ άραβικαΐ πηγαΐ δέν μάς βοηθούν έν προκειμένη άποτελεσματιχώς. Π.χ. 

ό ΒαΙ&άαΓΪ, Ιστορικός τού ενάτου αΙώνος έκ Βαγδάτης βεβαιώνει κατηνόρημστι- 

κώς δτι ό Α8υ Η^ίε «ΐΐ 3*€ΐηρ&ΓΕ ά’υηβ ίοτΙοΓοεβε, ού ϋ δ’ίτΐδίβΐΐδ [επομένως 

δέν δέχεται κτίαιν τού Χάνδακας! ]. ΕηειιίΙε ί1 οουίΐηιιε. ό, οοπηυεπΓ Ιε. ΟτθΙβ, 

νϋΐε Ρ3.Γ νίΐΐβ ία3ηνι*& οβ ςυ’ίΐ ηε Γββΐ&τ ρΐτΐδ άδπδ Γιΐ€ ιιπ 5€υ1 Ογ60. ΚΙ ίΐ 

άθΙηιίδΐΙ Ισυτ {οΓίετββββΒ» ν3.3ίΠβν, Βγζδποββ εί Ιββ ΑΓ&1)€δ I, 270. Ταύτα 

είναι γενικότητες ανεξέλεγκτοι, 

^ Τόν Χάνδακα. 

^ Κατά τό 35^ιιαχ. Εοοί. Οοηδί. “Ιουνίου κη' τό λείψανον τοϋ Σέργιου Μαγί- 

σχρου Νικητιάτου κατετέθη έν μονή Κρήτης τή μέχρι τού νυν (ι'αΐ.) καλούμενη 
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Φωκάς άνεστηλωμενος έν τουτφ νικητής και τροπαιοΰχος, δείγμα τής ανδρείας 
αύτοΰ και εύσεβείας τής τηλικαυτης νήσου παριστών τήν κατάκτησιν* καΐ 
είδον τούτον εγώ τη νήσφ έπιδεδημηκώς... » ^ Έκ τού ώς άνω κειμένου δέν 
δυνάμεθα ν* άποκλείσωμεν τόν Γενέσιον και τούς άκοίιουθούντας αυτόν, 

διότι κατά τήν άραβοκρατίαν τό σημαίνον στοιχεϊον εν Κρήτη διά τούς Βυ¬ 

ζαντινούς δέν ήσαν οί Χριστιανοί τής άδουλώτου πόλεως άλλ’ οί ΣαρακηνοΙ 
οί δηούντες τας νήσους κλπ- Περισσότερον κατηγορηματικός υπήρξε μεταγε¬ 

νέστερος συγγραφεύς, δ Κωνσταντίνος Άκροπολιτής, γραφας περί 
τό 1300 τά Ιξής: « Και πρώτα μέν τάς .περίφημους τών νήσων (τί γάρ τάς 
άλλας δει λέγειν ;) Κρήτην τε καΐ Σικελίαν και τάς έκ κύκλου παρωνομα- 

σμένας®, ϊσως διά τήν προς άλλήλας θέσιν καΐ τήν επ’ αΰταΐς εΐ τύχοι τών 
νηών περινόστησιν, κραταιόταχα παρεστήσαντο * καί τό γε βορύτατον σνχνονς 
τών ζωγρη^έντων, τούτο μέν τή έκ τής σφετέρας αυτών ευτυχίας απάτη, 

τούτο δέ τή έκ τής αιχμαλωσίας ανάγκη, προς τήν ιδίαν φεΰ θρησκείαν 
μετέστησαν »^. Κατά ταύτα πολλοί τών Κρητών ήίνλαξοπίστησαν εϊτε επ’ έλ· 
ΐΓίδι δίΛτνιη'ήίΤΡωί- τύί εύίΐωΐαο αυτών, εϊτε πιεσθέντες,' συχνοί άλλ* ούχΙ 

πάντες. 
Πριν ή προχωρήσω, καταχωρίζω πρωθυστέρως τό χωρίον τού Λέον¬ 

τας τού Διακόνου, τού καΐ συγχρονισαντος τή άλώσει τού Χάνδακος, 

άναφερόμενον εις μαγικάς πράξεις ένεργηθείσας κατα τών πολιορκητών υπο 
τών εγκλείστων Αράβων: « έν φ δέ δ στρατηγός τήν ϊλην κατά μέτωπον έκρα- 

τύνετο, καΐ εις πλαίσιον τής δυνάμεως συνέταττε, γύναιον εταιρικόν, άκκιζό- 

μενόν τε και θρυπτόμενον, ιταμόν επιεικώς τυγχάνον και αναιδές, τών προ- 

μαχεώνων προκΰπτον, γοητείας έποιείτό τινας και επφδας' λεγεται γαρ 

κατόχονς εΐναι Κρήτας μαντείαις καΐ βεομολοχίαΐζ και τιλαναΐζ, ηρδζ τών 

Μανιχαίων καΐ του Μωάμεθ παρειληφότας ανέκαθεν ·ί> ® Τά γεννώμενα έκ 

τού χωρίου προβλήματα είναι άν οί Κριτές είναι Αραβόκρητες ή Χριστια- 

νόκρητες, και ποιαν σημασίαν έχει τό «άνέκαθεν». Έάν πρόκειται περί τών 

του Μαγίστςου, πρό τής κτίσεως τού ναού υπό τού Φωκά 1 Σχεχικώς πρβλ. 

Η. ΟΓέβοίΓθ, ϋη ^Γαηά Ηοπιηιε ίησοηπιι: Εβ βί Ιο^οίΐιείβ 36γ§;6 

Ιε ΝϊςέίΐΣΐΙε, Β^ζαηίίοη νίΠ, 1933, σσ. 515-550 καί Λ α ο ύ ρ δ α ν, Κρ. Χρ. Ε', 

1951, σ. 58. 

ι Μιχαήλ τοΰ Άτταλειάτου Ιστορία, Βοηη, σ. 228. ·Ημςρεσβητήθη άν πρά¬ 

γματι έπεσκέφθη ό Μιχαήλ τήν Κρήτην, περί ής έν σ. 225 λέγει « μή δντος λιμένος 

τη Κρήτη ( άλιμένευτος γάρ πάσα έστίέν άγνοια τής Σούδας! Άλλ’ ίσως 

έπεσκέφθη μόνον τόν Χάνδακα, του οποίου ή περιοχή ομοίως έλέγετο Κρήτη, 

2 Δηλ. Κυκλάδας. 

^ Οί Άραβες. 
* Λόγος είς τόν άγιον Βάρβαρον, παρά Ά θ. Π α π. Κεραμέως, Ανάλεκτα 

Ίεροσολ. Σταχυολογίας, Α', Πετρούπολις 1891, σσ. 405-420, εν σ. 408,4-ιι. 

® Δέοντος Διακόνου, “Ιστορία, Βοηη, σσ. 24 -25. 
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αδιαφορών μουσουλμάνων *Αραβοκρητών, οι οποίοι άντί θρησκείας επί* 

στευον είς μαγγανείας και εχρησιμοποίουν γοητείας (άντί των χριστιανικών 
λιτανειών καΐ ευχών), ουδείς φθόνος. Έάν ταΰτας ειχον άνέκαθεν, είχον έκ 
του τόπου του προορισμού των. Άλλ* ή άντίθετος άποψις, οτι οΐ τιμώντες 
τον απόστολον Τϊτον Κρητες και άρχιερατευθέντες υπό του αγίου "Ανδρέου 
του ποιητοί), ησαν ανέκαθεν μανιχαΐσταί, θά ητο παράδοξος υβρις. 'Απλη 
άνάγνωσις του Λεοντος Διακόνου πείθει οτι Κρητας οΰτος άποκαλεϊ τούς 
Άραβόκρητας μιγάδας ή Ιποίκους απλώς. 

3. Ό Αέων δμιλών περί των έν Κιλικίςι υπηκόων δυνάμεων τού Χαμ* 

βδα, δν έπολέμησεν ό Λέων Φωκάς, κα?.εΐ αυτούς "Αραβας καΐ Αγαρη¬ 

νούς (18,7). Περί δετών έν Κρήτη λέγει: «Νικηφόρος εις τήν των 
Κρητών νήσον... ήδη τήν ρωμαϊκήν περαιωσάμενος δύναμιν, και των 
ί^α/ενών βαρ/ίάρων εν τή συστάδην μάχη τούς μέν παρανάλωμα μαχαίρας 

άπεργασάμενος... » (17,1-4 )■ «κατά των Κρητών» {18,δ)' « τήν των 
*Αράβων Κρητών δυναστείαν» (6,11)* «άντεΐχον οι Κρητες» 

( 25,9)' «οι δε Κρητες θαμβωθέντες » ( 26,8)* « μή στεγών τήν των Κ ρη¬ 

τών ύβριν »( 6,17 )’ « στρατηγόν τής προς τούς Κρήτας μάχης »(7,15)* 

«χάρακα πρό τού ά’στεως έπήξατο των Κρητών» (8,16)* «τό των Κρη¬ 

τών άστυ» (11,19-20) κ.ά- 

*Η τοιαύτη χρήσις τού Κρής είναι συνηθεστάτη εις ποιητάς, χρονο* 

γράφους, άγιολόγους. Παρά Θεοδοσίφ Διακόνφ: 

έπεί δε Κρητών ή φά?.αγξ κατεαφάγη... (Γ, 45)* ^ 

και πας εκειτο Κ ρ η τ ι κό ς παρεργάτης... (Γ, 102)* 

τοιαντα μεν πράττοντες ησαν εν ζάλη 

βίας τοσαντης Κρήτ ε ς... ( Ε', 61 · 62 ). 

Παρά Ιωάννη Καμενιάτη: « και διά τούτο πολλούς οι Κ ρ ή τ ε ς 
των αιχμαλώτων ωνήσαντο» (Βοηπ, σ. 73). ΚαΙ παρά Ζωναρφ: « ούτω 
μέν δ τών Κρητών άπώλετο στόλος» (ΠΙ, 430,13), και παρά Γ. 

Σφραντζή: «Οί πολέμιοι Κρητες εις φυγήν έτράπησαν » {Γ, ΚΔ' 104Β 
Ρμραάοροηΐοδ), « καΐ ούτως οι Κρητες *ΑγαρηνοΙ ίδόντες λίαν εφο- 

βήθησαν » ( αυτόθι 105 ), « καΐ ού δυνάμενοι άντιστήναι οι Κρήτες φόβφ 
ληφθέντες έφυγον» (αυτόθι 1051)). ΚαΙ παρά Κεδρηνφ: «καί τούς 
Κρήτας συνέστειλε» (II, 97,8 Βοηπ), « καίπερ ούτω δεινώς θραυσθέντες 
οί Κρητες ούκ ήγάπησαν ήρεμεϊν... τον άνωθεν ρηθέντα Φώτιον ναύαρχον 
εχοντες» (αυτόθι 227,16-20). Τέλος, έν Βίφ Αθανασίου τού *Αθωνίτου : 

«διά τήν πάλαι καταδρομήν τών άθεωτάτων Κρητών» (Αη^Ι. ΒοΙΙ. 

XXV, 23:20-21, Ιν. Ρείΐί;), «έπιδραμόντες Κ ρητές, ών ήγεΐτο δ Νΐσιρις» 

(87Π3Χ. Εοοί. ΟοηδΙ., ΠεΙεΚ&γε, 20,10-11). 
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Κατά ταύτα, τά υπό τού Λεοντος περί μαγειών καΐ γοητειών ή μανιχαϊ- 

κών επιδράσεων δεν αφορούν τούς Χριστιανούς Κρήτας. 

4. Μία άλλη έξακρίβωσις αφόρα εις τήν τύχην τών *Αραβοκρητών χαΐ 
λοιπών έν τη νήσφ Σαρακηνών, μετά τήν νίκην τού Νικηφόρου Φωκά. 

*0. άξιοπιστότερος τών σχετικώς δμιλούντων είναι Λέων δ Διάκονος, τού 
οποίου έν συνεχείςι παρατάσσω τά χωρία: «άμα τώ έπιβήναι τής νήσου, τή 
τού κρείττονος αρωγή ^ μαχαίρας έργον π?.είστους τών βαρβάρων έθέμεθα* 

τούς δέ περιλειφθέντας αύτών άπονητί τφ άστει περιεκλείσαμεν » (12,18-20). 

« άκονιτί οΰν έν μικρού χρόνου ροπή τό τών τεττάρων μυριάδων τών βαρβάρων 
ήβηδόν παραπώλετο πλήθος, εργον γεγονός αιχμής ρωμαϊκής»(14,13-15). 

Κατά ταύτα οί φονευθέντες ήσαν 40.000, τής Νήσου δπωσδήποτε κάτοικου- 

μένης ετι υπό ετέρων διακοσίων χιλιάδων. Και ταύτα μεν περί τών φονευ- 

θέντων, περί δέ τών άνδραποδισθέντων δ Λέων λέγει: « άρτι δέ πολλών 
άναιρεθέντων, έπεί προς τοσαύτην άνανταγώνιστον ροπήν ούχ οίοί τε ήσαν 
άντικαθίστασθαι... εις φυγήν τρέπονται, χωροΰντες διά τών στενωπών®. 'Ρω- 

μαϊοι δέ εξεπόμενοι τούτοις άνήρουν άνηλεώς. Οί δέ περιλείφθέντες καΐ δσους 
ούκ έφθη Ικθερίζειν δ πόλεμος, τά όπλα ρίιραντες εις ικεσίαν έτράποντο* οπερ 
δ στρατηγός^ θεασάμενος... τών στρατιωτών τήν δρμήν άνεχαίτιζε μή κτεί- 

νειν άναπείθων τούς τά όπλα ρί-ψαντας άνδρας, μηδέ κατά ψιλών και αόπλων 
ωμώς και άπανθρώπως χωρεΐν, άπανθρωπίας λέγων είναι, τό ύπεΐξαν και 
γεγονός υποχείριον διαφθείρειν ήδη και άποκτιννύειν ώσπερεί πολέμιον. Τοΰ- 

τοις τοϊς λόγοις μόλις έπέσχεν δ στρατηγός τής στρατιάς τήν μιαιφόνον 
ορμήν» (αυτόθι 26-27) καΐ περαιτέρω: «έπεί δέ κατά κράτος ήλω ή πόλις, 
τά πρωτόλεια ΰφελών δ στρατηγός, και τό άκμαϊον τών αΙχμαλώτων άνδραπο- 

δισάμενος... ^ τά λοιπά τοϊς στρατιοίταις προνομεύειν προστέθεικεν'... άνδρα- 

ποδισάμενος δέ και ταύτην® και ληϊσάμενος καΐ τό άντίξοον άπαν άναιμωτΙ 
παραστησάμενος». *Ως προς τον θρίαμβον ή πληροφορία είναι χαρακτηρι¬ 

στική : « τούτοις εϊποντο καΐ οί άνδραποδισθέντες βάρβαροι, εΙς πολυάριθμον 
πληθύν συναγόμενοι» (αυτόθι, σ. 29). 

5. *Αλλά δι’ έμέ ή κυριωτέρα καΐ βασικωτέρα μαρτυρία τής κατά τό 
961 ύπάρξεως έν Κρήτη Χριστιανών κατοίκων (Ελλήνων δηλονότι) διέφυγε 
τούς χρησιμοποιήσαντας τό σχετικόν κείμενον τού Συνεχιστού. 'Όλοι οί νεώ- 

τεροι ιστορικοί διηγούνται ή αποπειρώνται νά ερμηνεύσουν τό γεγονός τής 
κατά τού Νικηφόρου τού Φωκά, μαγιστρου και δομεστίκου τής "Ανατολής 

1 Τοϊ Θεοΰ. 

2 Γοΰ Χάνδακας. 

® Ν. Φωκάς. 

^ Δι* ίδιον λογαριασμόν καΐ τον εις τό Κράτος άναγκαϊον θρίαμβον. 

5 Τήν χώραν, τήν υπόλοιπον δηλ. Κρήτην, 
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.. ..ο. ϊ 

σχρατευσαντων κατα τον οεινον ν υγψ ^ Λ^οΓοασίση την εκστρατείαν 

ΒΛ„ X".; 1’,1Γί:3 
ελεγε ταε^ής: «ημείς μέν, , δίκαιόν εστι λογίσασθαι τά; 

,4, 5„.»·λ— ”■ *·“”«'ϊ·”; ϊ:«. 
σφαγάς χαι τας των παρθεν '' 'Ι’ 3 _ καί ποέπον ΙατΙτ ύπερ 

καΐ τάς των παραθαλασσίων θεμάτων ,& 

,&ν Χρ.στ.ανών καί δμοψύλων &^α,ν.ααο»α. καί 

Γ£;=ϊ551«2=53 
Ξ·ϊ=.Η=£ε&·5Ξ5= 

εκδίκτ,ατ, τί5ν παθημάτων, απελενθερωο. 

των ΰποδουλων Χριστιανών. ^ 

6 Τί,ν μτκοάν αί,τίΐν μελέτην θά κατακλείσω ΰπομτμ^ακων τα δτααω- 

θέντα Ιν τ5 νΤω τοπωνΟμτα έκ τη, Άραβοκρατία. τοθλαχτστον οσ« εφθα 

σαν έν^τίφω, η Πρόπεττατ φσστκά περιττής 

= ' τ πόλεωΓ^υβρίτον ή δποία κατά τούς Βυζαντινούς χρόνονς ήτο έδρα 
αρχαίας πολεως Χυβριτον η . , -η „6λις έπειτα τταρα τον 

ΛΛ... Α· !„.* ·ο *“4ζ” » μ«- 

^ 1911 Ρηποδίππΐο · ΟαίοδίτίΓίτο . 
Εις το παραχωρητηριον 1211 ^3.ηθ5ΐυΓ 

τ Συνεχιστής ώς άκολονθών 

τ Ι,σ βαταη. 0^ κσι 8^ Μα τ 8 β τ ίί α 

3 Τ&ίβΐ-Τΐιοιηείδ, "Ενθ ανωτ. II, σ. 14δ· 
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Κατά Ξαν'θο'ϋδίδην επί Ενετοκρατίας ή Επάνω Σΰβριτος ταυτίζεται μέ 
τό ’Αμάρι καΐ ή Κάτω μέ την σημερινήν επαρχίαν Άγιου Βασιλείου (Ν. Ρε- 

·θύμνης)^Όν. Ι^αοΓβηί εδειξεν ήδη, δτι Επισκοπή ^ουαρέτ = επισκοπή 
Συβρίτου, δτι πρόκειται περί έξηραβισμένου τόπου του-2’υ/9ριτα >θί, διατηρη- 

θέντος και κατά τήν έπακολουθήσασαν β' βυζαντινήν περίοδον, ώς τδ Οΐιαη- 

άίΐΙί-Χάνδαξ^ Ή επισκοπή ήδρευεν είς τήν πόλίν Συβρις, ή, κειμένην παρά 
τήν μικράν κώμην Θρόνος του τέως δήμου Μέρωνος Άμαρίου^ Εις άρ- 

χαΐον τακτικόν ό επίσκοπος τιτλοφορείται δ Σουάριτος^. Τέλος ευρίσκω 
έν έπιγραφή 1328* 1329 Τραχινιάκου Σέλινου <ί γενεά των Σνβριτιανών»^. 

Διά τό τοπωνυμίαν Χάνδαξ^ γενικώς είναι παραδεδεγμένον δη οφείλε¬ 

ται είς τούς κτίσαντας τό φροΰριον και περιβαλόντας αυτό διά τάφρου. ’Έχω 
πάντοτε τήν γνώμην δτι τό 824-826 ΰπηρχεν άκόμη έκεϊ ώς πόλισμα τό 
άρχσϊον Ηράκλειον καΐ άπλώς έγινεν όχύρωσις του χώρου, διά τό επί¬ 

καιρον καί τον υπάρχοντα βράχον. Πάντως νομίζω δτι ή λεξις Χάνδαξ 
ήτο εισηγμένη ήδη εϊς τήν ελληνικήν γλώσσαν αντί του τάφρος και δεν 
αποκλείεται καί αυτή ή ονομασία νά προϋπήρχεν’. 

Έκ των άλλων τοπωνυμίων καταγράφω τάήδη σημειωθεντα υπό άλλων: 

Άποσελέμι, τό (χωρίον) 'Λτιοοελέμης, ο (ποταμός)*. 

*Λτοιη07ΐονλον, χδ ( χωρίον έπ. Ρεθυμνης) *, 

ΒαβέΧοι, οΐ (χωρίων Σητείας)^*. 

Βεράζί, τό (χωρίον Σητείας καταστραφέν έπΙ Βαρβαρόσσα κάι μή άνε* 

γερθέν μετά ταΰτα) 

"Έμπαρος, ή (χωρίον) 

Ζονρβα, ή ( χωρίον ορεινής Κυδωνιάς ) 

1 Στ. Ξο:ν·θ·ουδίδης, Πόλεις καί έπαρχίαι Κρήτης, ΕΕΒΣ Γ', 1926, ασ. 

51-53 καΐ *Η ενετοκρατία έν Κρήτη, ’Αθήναι 1939, σ. 79. 

2 ΕΟ 36, 1933, σσ. 392-393. 

® Ε, Γ. Γενεράλις, Γεωγραφία, σ· 35. 

^ Σ ω φ ρ. Ε ύ στ ρ α τ ι ά δ η ς, Νέα Σιών 32, 1931, σ. 578, τοϋ αΰτοΟ, Τό 

συνοδικόν τής Εκκλησίας τής Ελλάδος, ΕΕΒΣ ΙΓ', 1937, σ. 6, σημ. 1. 

^ Ο. ΟβΓοΙ», Μοηυιηεηίί νβηβΙί πεΙΓίδοΙα άί Οτεία IV, 1932, σ. 458. 
® Πρβλ. Ξανθουδίδην έντή βιβλιογραφία. 

’’ Πρβλ. οσα έγραψα έν ΕΕΒΣ ΚΔ', 1954, σσ. 102 έξ. 

® Άμπού · Σελίμ, Ξ α νθ ο υ δ ί 6 η ς, Χάνδαζ ■ “Ηράκλειον, σ. 16. 

® Πρβλ. ανωτέρω, σ. 7, σημ. 1. 

Έμμ. Σ. Άγγελάκη, Σητειακά, ήτοι συμβολή είς τήν ιστορίαν τής Ση¬ 

τείας από των άρχαιοτάτων χρόνων μέχρι τόδν κα'&'ήμδς, τόμ. Α', ’Αθήναι 1935, σ. 83. 

’Αγγελάκη, Αυτόδ-ι. 

ΞανΟ-ουδίδης, “Ενδ·* άνωτ. 

Ζουρβέ καΐ ζουρβέϊ - ζεμπέλ άραβιστί ακρώρεια, τό δέ χωρίον έπΙ άκρω- 

ρείας ύπεράνω των Μεσκλών. Πρβλ. Γ. Ίακ. Καλαϊσάκης, Ποικίλα Κρητικά, 

περ. Κρητικός 'Αστήρ Β' (1 Νοεμβρ. 1908), σ. 349β. 
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Κατοαμηάς, δ ( = έξοχή, τιλατεϊα νϊν έν Χαλέ^?. ΐΓΟΟίίστιον έν Ηοα- 

κ?ιείφ) ^ 
Μασταμτζάς, δ®. ^ 
Μελεχας, 6 (*Ακοωτήθΐον Κυδωνιάς) . 

Μίοίρι, τό^· 

Μονχτάρσι, τό 

Ρονκάκας\ Τ^λίνωΓ Τοϋ Σαρακηνοΰ, δ Σαρακηνός^. 
Σαρακήνα, ή (χωςιον εν Ιελινφ^) · 

Σίβα, ή (χωρίον Πυργιωτίσσης) 

Σπαηάκος, δ (χωρίον έν 2ελινφ)|^· 

Χανδράς. 6 (χωρίον τής 2ητε^ας)' 

Χοναέοί το' Χονμεριάκο), τώ (χωρία) . ν « ^ 'λ ' «5 

τΖ!ίΖ. -Μ Β«ί<..Μ>”· »«"<“ »· ’ ·”" ■* 
λοϊ δέν (τχειί,ζονται πλέον προς τους Αςαβος · 

7 -Ο Ί Β Παπαδδπουλος προσεπ^θηοε νά δλ.βύοϊ, πληροφορίας περί 
- Ι' ■ ί -λαβοχοατίας των δμιλούντων αποδεδεαμένως ελληνοατμ 

™»■ «> %'"£,! ΪΓ^;Χ 
* -- 

σαν των, οί δέ τών πόλεων παβίοτανται δίγλωσσοι . 

8. Τά άνιολονιχό χείμενα είναι πάντοτε χρήσιμα διά τήν Ιστορίαν τής 

εποχής. Έ| αυτών διακρίνω τρία τινά : 

ΤΞ^^ΤθΤΤδ ί δ η ς, "ΕνΟ·* άνωτ. 

3 δ. πρβλ. Τ ω μ ο δ ό X η V, Κρ.Χρ. Β', 1948, σ. 71. 

4 Ξανθουδίδης, άνωτ. 
5 ΑΌτόθι. 
5 Αΰτόίΐι. ^ ^^3 ΒανΡονδίδης, 'Ενθ· άνωτ., 

-ϊ ·Ξ3=.ϊί=3^'- 
εΞανΡονδίδης. Εν» "“ν ® ο ν δ ί δ η ς, "Εν»· 4ν«τ., Κολαϊσάχης, 

10 Λάμπρος, Ενΐτ ανωτ·, 

"Ενθ·* άνωτ. 
11 'Αγγελάκης, ’Ένθ’ ανωτ. 
12 Ξανδουδίδης, Ενθ· ^νωτ. χχ τλμ νηίν 6 ΜβΓΟ&ίι Σούδα = 
13 ή. είναι ή συναγωγή ύδάτων,κατα δε τον καθ. 3.0. Μοτοα 

Οΐιίάαΐ , , . - ΙρΙεων εν τϊί Κρητική διαλέκτφ διελαβεν δ 
« Περί έλαχίστων ' Γη αΧλ"ίφ” - 

3τέφ. ΕονΡουδίδης, Κρωτοχριτος, εν 21-9-1960 
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Τό πρώτον αναφέρεται εις τήν αγίαν Θεοκτίστην τήν Λεσβίαν 
(Ί* 872) τήν εν Παρφ. Αυτή συνελήφί)η ΰπό Κρητών πειρατών ά)Χ έδρα- 

πέτευσεν. "Αλλην άμεσον σχέσιν προς τήν Κρήτην δεν έχει^ Έάν αναφέρω 
τήν περίπτωσιν τής αΙχμσλωσίας ταΰτης, είναι διά νά συσχετίσω προς τό 
^αυμα τό άποδιδόμενον εις τούς αγίους Νικόλαον ή Γεώργιον και άφορών 
νέον αίχμαλωτισ-δέντα έν Μυτιλήνη υπό τών Κρητών πειρατών. Ό νέος συνε* 

λήφθη άοπαγε'ις εϊτε έκ παραλίας τών Μύρων, και έρρύσθη υπό του αγίου 
Νικολάου, επισκόπου Μύρων*, εϊτε έκ Λέσβου. Έχρησιμοποιεϊτο δ’ΰπό 

του *Αμηρα ως οίνοχόος: 

Κρήτης άμηρά προοδο^είς έγώ μόνος 
έν ΧΌΐς κατ’ οίκον γνησίοις εκρινόμην 
και προς πόαν τσττεί με τούτου και μόνον (353· 855). 

Αλλά μίαν ήμέραν «τό ποτήριον οίνου γεμίσας προς τό δούναι τφ Άμηρφ 
έν Κρήτη, αίφνης παρά άνδρός άρπαγεις ενδοξότατου και έπικαθίσας τφ 
ϊππφ αυτού» (πρόκειται περί τού αγίου Γεωργίου) « έν μιφ μέν χειρι κατέ- 

χων τον κύλικα, έν δέ τή άλλη τήν δσφύν αυτού, εΰρέθην ώς ορατέ μέσον 

υμών » *, έν Λέσβφ δηλαδή. 
Τό τρίτον, τέλος, αναφέρεται εις τήν αΙχμαλωσίαν υπό πειρατών Κρητών 

και διά παρακλήσεως του 'Αγίου Νικολάου σωτηρίαν, ένδοξοτάτου συγγρα- 

φέως Ιωσήφ τ ο ύ Ξ έ νου τού καΐ ΰμνογράφου : «έπει δέ ή χριστομάχος 
αϊρεσις άνεφύη τών εικονομάχων και δ μακάριος εις 'Ρώμην απέπλεεν, τινών 
ευσεβών εις τούτο αυτόν άξιωσάντων, νήες δέ καθ’ οδόν βαρβαρικαί συναν 
τήσασσι δεσμώτην εις τήν τών Κρητών τούτον απήγανον και ειρκτή έναπε- 

θεντο, οΰς έδίδασκε τήν σωτήριον δ5όν και πολλούς έκ τών τού διαβόλου 
χειρών έλυτρώσατο** ένθα ιεροπρεπής τις άνήρ αύτφ έπιστάς 'έκ Μύρων 
τής Λυκίας ένταΰθα πάρειμΓ έφη* άλλα 'δέξαι ταύτην τήν κεφαλίδα", δ δέ 
λαβών όμού τε άνεγίνωσκε καΐ έψαλλε ’τάχυνον δ οΐκτίρμων και σπεύσον 
ως έλεήμων είς τήν βοήθειαν ημών, δτι δύνασαι βουλόμενος*, και τό (|δό- 

μενον έργον πρωίας έγένετο· τοϋ γάρ προμάχου τής αίρέσεως εκποδών γενο- 

μένου, ή τού Θεού Εκκλησία τών εικονισμάτων άπείληφε τήν ευπρέπειαν, 

1 Πρβλ. δγηακ:. Εοοί. Οοηδϊ. (Νοεμβρίου -θ··) στ. 206 - 207. Άκολουδ-ίαι κ.λ.π. 

Ε. Ρ ΐ Ι, ΒΑΟ, σο. 273 - 274. Πρβλ. ΒΗΟ^, 1957, Νθ5 1723 - 1724. 
8 Άθ·. Παπαδ. Κεραμέως, Άνάλεκτα Ίεροσολ. Σταχυολογίας Δ', Πετρού- 

πολις 1897, σσ. 361 -362. 
3 8γη3Χ. Εοοί. Οοηεΐ. στ. 623 - 626 ( 23 Απριλίου). Πρβλ. και ΜίταουΐΕ 3. 

ΟοοΓ^ϋ, εάίάίΐ ΙοαηηεβΒ. ΑυίΙιπιΐδΟΓ, Εΐρδίαβ 1913, σσ. 100-103: Οβ 
ΐανθπο Μ^^ΐίΙβηΑβο ο&ρίο “Έτερον Ό-αυμα. 

4 "Ωστε και μουσουλμάνους προσηλύτισεν εις τον χριστιανισμόν ! 

ΕΠΒΤΗΡΙΣ ΕΤΑ1ΡΕΙΑΕ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Έτος Λ' 3 
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και δ τίμιος Ιωσήφ ελευθερωθείς τής ειρκτής προς την Κωνσταντινούπολιν 

διεσφζετο»*, , ν « . , 
*Αλ?/ ή έϊέτασις τον θέματος αγιολογικώς είναι §ργον το οποίον λεπτό- 

μερέστερόν πως πρέπει ν* δναληφθή «αΐ έπιτελεσθή. 
Υποθέτω δτι διά τής εξετάσεως των υπαρχόντων στοιχείων καί τής 

παραβολής τής καταστάσεως τής Κρήτης έπΙ άραβοκρατίας τό^μέν προς την 
Ιπακολουθήσασαν ενετικήν και είτα τουρκικήν δουλείαν, τό δε προς την 
κατάστασιν των δρθοδόξων και των άλλων άραβοκρατηθεισων νήσων και 
των “Ανατολικών Εκκλησιών, κατεδείχθη δτι βασικώς^ ή Κρήτη, παρά την 
επί 135 Ιτη δεινήν κατοχήν αυτής υπδ των Αράβων, δέν άπώλεσε τον εθνο¬ 

λογικόν της χαρακτήρα καί δτι δ ελληνισμός της τής σήμερο^ν δέν δφείλεται 
ούτε εϊς τούς μετά τό 961 άποικισθέντας ύπό των Βυζαντινών οΰτε εις τους 
κατά τήν Ενετοκρατίαν πολυαρίθμους εγκαταστάντας εκεί “Ελληνας, αλλ’ εις 

τό πάγιον καΐ σχεδόν αμετάβλητον τών συμπαγών ορεινών πληθυσμών της. 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Β. ΤΩΜΑΛΑΚΗΣ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

1. 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΝ ΚΡΗΤΗΝ, Ή διάλεξις τοΰ κ. Τωμαδάκη. 

(Εφημερίδες « Κρητική Έπιθεώρησις > Ρε^όμνης 10 Ηανουαρίου 1947, άρ. 686 

και έκείθεν « ^Ερευνα > Χανίιον 14-1-1947, άρ. 1786). 

Τήν παθ6λθοίσαν Κυριακήν [ 5 -1 -1947 ] ή Πνευματική Εστία [ Ρεΰΰ- 

μνης] εδοκίμιοζε τήν εΰχαρίσττισιν νά φιλόξενή εξέχοντα Κρήτα επιστήμονα, 

τ6ν διευθυντήν τού Ιστορικού Αρχείου Κρήτης κ. Ν. Τωμαδιίκην... Ο κ. 

Τ. άμίίησεν έν τή οΜούση Ρέ| (Λυκείου Έλληνίδων) μέ θέμα: «Τρεις 
Ιεραπόστολοι έν Κρήτη : Νικηφόρος Φωκάς. Νίκων δ Μετανοείτε και Ιωαν 

νης δ ΐΞένος 
■Εν δρχή εΐπεν δτι ή Κρήτη δέν κατελήφθη ΰπδ τών -Αράβων τφ 823, 

ώ; έσφαλμένως Ινομίζετο, άλλα τφ 827. 01 κατακτηταί, μόνον ανδρες, ένυμ- 

φεόθησαν γυναίκας έκ τής Νήσου καί σΰν τφ χρόνφ δπήρτησαν μιγάδα λαόν. 

Οί Βυζαντινοί ώνόμαζον αίιτοΰς Άραβίτας ή άτλώς Κρήτας. Συνε- 

• Μοηυητεηία Οταοοα «ί ΐΑΐϊηα αά ΙιίεΙοπαπι ΡύοΙϋ Ραΐτίατοίαιε ρετίιηβη- 

Ηα, εάίάίί Α. ΡιιριιάορυΙτίΒ-Κεταυιευε, II, Ρβίτοροΐί 1901, σσ._νΐΙ+ 

24 έν σσ 1 -14: ΜηνΙ τώ αύτφ ( Άπριλ.} είς τάς γ'; Βιος και πολιτεία του οσίου 

πατρός ημών Ιωσήφ τοΰ Ύμνογράφου. έν σσ. 15-16. Πρβλ. εκτενέστερα τα αυτα 

έν σ. 6 Ιν τφ βίφ ύπό Θεοφάνους, Πρβλ. χοΐ Β. Λ σ ο ύ ρδ αν, Ο Ιωσήφ ο Υμνο- 

γράφος είς τήν Κρήτην, Κρ.Χρ. Τ', 1952, σσ. 155-156. 
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πηξαν εν τή νήσφ κράτος ναυτικόν καΐ άπεβησαν ή μάστιξ τών πέριξ θαλασ¬ 

σών. Άραγε οι δλίγοι αυτοί κατέστρεψαν τον χριστιανικόν πληθυσμόν καί 

εξισλάμισαν τήν Νήσον; 

Ό κ. Τωμαδσκης, ανεπηρέαστος από τάς κρατοΰσας περί τοΰ προβλή¬ 

ματος γνώμας, εταμε νέαν οδόν. Λαβών ύπ* οψει τί Ιγένετο βραδΰτερον εις 
τήν Κρήτην, δτε κατέλαβαν αυτήν οι Τούρκοι, καί ακόμη τό είδος τών κατα¬ 

στροφών δσας έπήνεγκαν οί Γερμανοί δτε κατέκτησαν τήν ιδιαιτέραν πατρίδα 
μας, κατέληξεν εις τήν ύπόθεσιν δτι οί “Αραβες θά κατέστρεψαν τον αστικόν 
πληθυσμόν τής Νήσου, δχι δμως καί τον άγροτικόν. “Εάν οι κατακτηταί 
διέπραττον καί τούτο καί έξισλάμιζον τήν Νήσον, έπρεπε βραδυτερον νά 
«αρέμενον ϊκαναί άραβικαί λέξεις εις τήν γλώσσαν τών Κρητών. Είς τον 
“Ερωτόκριτον δμως μόλις περί τάς 10 δύναται ν* άνευρη δ μελετητής. 

'Ο Νικηφόρος Φωκάς άπελευθερώσας τήν Κρήτην τφ 961 έγκστέστησεν 
εις αυτήν ορθοδόξους στρατιώτας “Αρμενίους καί Σλάβους, έξ εκείνων πού 
έφερε διά τήν άπελευθέρωσιν τών προγόνων μας. “Εκ τών άποίκων αύτών 
έλκουσι τήν αρχήν των ονόματα χωρίων ώς οί Άρμένοι καί τό Σκλαβερο· 
χώρι. Είχε λοιπόν ανάγκην ένισχύσεως τό έν Κρήτη χριστιανικόν στοιχειον; 

ΕΙχεν ή Κρήτη Ιξισλαμισθή; Ό Νικης>όρος Φωκάς έφερεν εις τήν Νήσον 
καί τον ασκητήν Νίκωνα τον έπικληθέντα Μετανοείτε, διά νά έπαναφέρη, ώ; 

συνήθως νομίζεται, τον πλανηθέντα πληθυσμόν τής νήσου είς τήν Χριστια¬ 

νικήν πίστιν. “Αληθεύει όμως τό πράγμα; 

“Εν πρώτοις ή αλληλογραφία τού πατριάρχου Νικολάου τοΰ Μυστικού 
προς τον σμηράν τής Κρήτης δεικνύει δτι ΰπήρχον έν τή Νήσφ Χριστιανοί. 
“Επειτα είς άλλας άραβοκραιουμένας χώρας, “Αλεξάνδρειαν, “Ιεροσόλυμα, έλει- 

τούργουν αί “Εκκλησίαι. “Από τοΰ 827 μέχρι τού 960 εις τό Βυζάντιον έγέ- 

νοντο δύο μεγάλαι μεταβολαΐ είς τά θρησκευτικά πράγματα. Κατελύθη ή 
είκονομαχίσ καί διερράγησαν αί σχέσεις μετά τής Δυτικής “Εκκλησίας. Υπο¬ 

στηρίζει λοιπόν δ κ. Τωμαδάκης καί άνακοινοϊ διά πρώτην φοράν δημοσίςι 
τήν γνώμην του, δτι τό κήρυγμα τού οσίου Νίκωνος άπέβλεπεν είς τον δια¬ 

φωτισμόν τών έν Κρήτη, οϊτινες έμειναν ξένοι προς τάς έν Βυζαντίφ εξελί¬ 

ξεις κατά τό διάστημα τής Άραβοκρατίας, εις τήν θρησκευτικήν έπομένως 

ενότητα τού Βυζαντινού Κράτους. 

[Άνάλογον πρός] τό κήρυγμα τού Νίκωνος φαίνεται οτι έκαμεν είς τήν 
Δυτικήν Κρήτην δ άγιος “Ιωάννης δ Ξένος. Ούτως είναι γνωστός δ άγιος 
είς τό Ρέθυμνον (Μυριοκέφαλα), δπου εορτάζεται τήν 20ή'' Σεπτεμβρίου. 

Είς τον νομόν Χανιών είναι γνωστός ώς άγιος “Ιωάννης δ Ερημίτης, εορ¬ 

ταζόμενος τήν “Οκτωβρίου καΐ είς τήν δυτικωτέραν Κρήτην (Κίσαμον) 

ώς ΆΧ · κυρ · Γιάννης. Ή επιστήμη έχει άποδεχθή δτι πρόκειται περί τοΰ 
ίδιου προσώπου. Ό άγιος “Ιωάννης, μορφωμένος μοναχός, έχει γράψει ύπο- 

μνήματα εις τον Αριστοτέλη. Σώζεται ή διαθήκη του (1027 μ.Χ.), σπου- 
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δαιότατον έγγραφον, έκδοΟεϊσα το πρώτον υπό τοΰ αειμνήστου επισκόπου 

[Κισάμου] “Ανθίμου Λελεδακη. ν * , 
Οΰτως ό κ. Τωμαδάκης δέχεται καΐ στηρίζει την Εθνολογικήν ενότητα 

τού πληθυσμοί τής Κςήιης. ΟΙ-Άραβες δέν διέσπασαν αυτήν, 'Η δκίλεξτς... 
είχε την ΰφήν άνακοινώσεως πορισμάτων επιστημονικής Ιρειίνης· εδωσε νεαν 
ερμηνείαν - πιστειίομεν οτι θά γίνΐΙ ^σπαστή άπό τούς είδ^,κοίις - και δια 

το εν Κρήτη εργον τών όσιων Νίκωνος κα'ι Ίωάννου τοθ Ξένου... Συμπο¬ 

λίτης δνθουσιασθείς ελεγε μετά την διάλεξιν, δτι διά τών-άναπτυχΟεντων 

άπεσείσθη τό βάρος τό επί τή σκεψει οτι οί πρόγονοί μας διετελβσαν Αρα¬ 

βες μωαμεθανοί... μ. .ρΙανδακη^Ι 

ϋβ ΟϊΙέΤΕ Ν“Α ^ΑΜΑI3 δΠΒΙ ϋΝΕ ΑΕΤ^ΕΑΤΙΟΝ ΕΤΗΝΟΕΟ* 

ΟΙ^ϋΕ ΡΕΝΟΑΝΤ ΐ/ΟΟΟυΡΑΤΙΟΝ ΑΚΑΒΕ, δΒΝ VII, 1953, σ. 486. 

II έίαΐΐ: ^έπεΓΟ-Ιειη^ηΙ; 3.άηιΪ8 (ϊα’αρτέδ Ια τερτίδε θε Οτείε ρατ Νΐ- 
οέρΐιοτε Ρΐιοΐ^αδ (961), είίοΓΪδ αναΐεηί έΐέ ίαίίδ ροιίΓ ταιπεπετ Πίε 
αυ ΟΙΐΓίδΐΐαηΐδπιε θοηΐ: εΐίε αναϊΐ έίέ άέίοιίΓηέε ρεηιίαηί: Γοεειιρα1;ιοη 
αΓαΐ36. θ65 ΐπιιπί^Γαίΐόπδ θ’ΑΓΠΐέηΐεηΒ, βε δίανεδ εί θε Ευΐ^ατεδ δοηΐ 
■ηοίέεδ αΐπδϊ αιιε 1ά ιηΐδδΐοη άε θεαχ ρεΓδοπηαΐΗέδ έτηΐηεηίεδ θε1Έ§1ΐ3ε: 

Νίΐίοη ΜέΙαηοϊΙε εί }εαιι Χεποδ. 
Νοαδ'δοαίεηοηδ ΓαΙίέΓαίΐοπ δατνεπαε εη Οτείε ρεηθαηί: 1 οε· 

εαραΐΐοη αΓαΙ^ε έΐαΐί: Ιίπιίϊέε εί οοηεετηαίί Ιεδ εεπίτεδ ητΐ^αΐηδ. Ε& ροριι- 

Ιαίΐοη α^ΓίεοΙε οδΐ: άειηειίΓέε ΐηίαείε, εεΠαΐηδ νιΠεδ θε ΟτέΙε η’οηΐ ραδ 
έίε ρΓίδεδ εί ΡΚπιίΓ εηίΓείεηαΐί άεδ τεΐαίΐοηδ ανεε 1ε Ραίηατεαί άε 

Οοηδϊαηΐίηορίε (Νίεοΐ&δ Μγδίΐΐίΐοδ) ^ ... 
Ααεαπε βηΓνίναπεε ηε ρτουνε Ια πιοάίίϊεαίΐοη δοί-άΐδαηΐ δΐιτνεημε. 

νΐηίΐηεηεε (Ιεδ αταίιεδ δατ Ια 1αη§:ηε βδί ^ΐπΐπιε.Χεδ ΐιηηιι§;Γέ3 έίαιεπί 

ρεη ηοιηΙϊΓειιχ εϊ δε δοηί ταρΐίΐεπιεηί αδδίπιΐίεδ. 

Ι,α ίΓαάΐίΐοη ΙίίίέΓαίΓε η“α ραδ έίε δΐΐδρεηθαε εΐ εοηίιηυε 
Ιοιιΐε Ια 2^ ρέτΐοθε Βγζαηίίηε εί Ροεειιραΐίοη Υέηίίΐεηηε (1204· 1669). 

Ι,α ηιΐδδΐοη άε Νΐΐ^οη εΐ άε Ιεαη Χεηοδ έίαΐί ηέεεδδαίΓε εατ, ρεπάαηί 
Γοεειιραϊϊοη αταΒε, άεαχ §;ΓαηΛδ αίίαΐτεδ αναΐεηί ΒοαΙενεΓδέ 1'Οηεηί: 

1 Ότι ή ποώτη επιστολή τοΰ πτρχ. Νικολάου Μυστικοΰ (Μ ΐ § η ε Ρ.Ο. ΟΧΙ, 
28 -36 καΐ Ί ω. 2 « κ ε λ λ ί ω ν ο ς, ΔΙΕΕ Γ, 1890, πα. 108-116) δεν σ.πευΰ·υνεται 
προς τον άμηράν τής Κρήτης άλλά τόν χαλίφην τής Βαγδάτης και αφόρα οχι είς 
τήν Κρήτην,άλλά τήν Κύπρον, ύπεατήριξεν ό Ρ. I ο η Ι.Ϊ η 5, ΤΒβ ^ιεβιορ οί 8αιηΙ 
ΒοαιβίΓΐαηυδ οί Ογρταε ίο Βαβάαά. < Αηηυ^ΪΓβ ΰε ΠηΒΐ.ίυί άο ρΗιΙοΙοβίε βΐ 
ά'ΕίΒίοίτε οήεηίαΐ63 βί Βίανεε ^ IX. 1949, σο. 267 - 275-Πρβλ. Λαουρδσν. Κρητ. 

Χρον. Ε', 1951, σ. 47, σημ. 44. 
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Ά) Γίεοαοηιαείιΐε ςαΐ αναίϊ έΐέ επίΓε-ίετηρδ Γβδοΐυε εί 1)) 1ε δείιίδπιε ςαΐ 

έίαίί εηεοΓε εη δαδρεπδ. 
Ν. Β. ΤΟΜΑΓΑΚΙ8 

3. 

V. Ρ,ααΓεηΙ, ΕΟ 36, 1933, σ. 390. 

Ε’οεειιραίΐοη έίΓαπ§:έΓε η“ΐπίεΓΓθΐηρίί εη εϊίεί ηΐΐΐίειηεπί Ια δέτΐε 
άεδ πιείΓοροΙίίεδ ίπδΐιΙαΐΓεδ ίΐίΐί, οη 1ε ρεπδε Βίεη, ηε ίιιτεηΐ 3απιαΪ5, άε 

824 ό 96Ι1 αίΐε 

^ Βιι ϋιοίπδ, τΐεη η’α εηοοτβ ρβτηιίδ ά’έηοηοθΓ 1β οοηίτΒίΓβ εί ϋ εβπιΒίε 
Βίεη ςιιε Ιεδ Μαυτεδ η’αίεηί Ιαίδδέ Ια ΗΒετίε, νοίτε Ια νίβ, αιιχ ΐηάΐδεπεδ <3^*3. 

Ια οοηάίίίοη ά’βιπΒΓαεδεΓ ΙΊδΙαηι. Μαίδ δί Γοη ίϊβηί οοπιρίε, ά’ηηε ρατί, ςιι’ηηε 
ρατίΐβ άε Γιΐε (Ιεβ δρΚαΙίίοΙεδ) ηε ρυί είτε ΐαηιαϊδ οοιηρΙέίεαιβηί δουιπίδε, εί, 

ά’αηΐτε ρατί, <ΐ^β Ιβδ ραΐΓίαΓοΕεδ άε Οοπδίαηίΐηορίε (Ιεΐ ΡΕοΐίηδ ε ΝίοοΙαδ, 

οί. ΡαίΓ. Οταοοα ΟΧΙ, 36Β-37Β) εηΐτείβηαίεπϊ ανεε Ι’ειηίΓ Ιβδ ρΐηδ εοτάία- 

Ιεδ Γείαΐίοπδ, ίοτοε εδί <3ε οΓοίτε ό. ιΐηε δΐίτνΐναηοε οιι ά ιιηε 
Γ β ο Γ δ α η ί 8 α ί ί ο η ά η οηΐίε οδΓείΙεπ εη Οτέίε. Τοηίε ίοίδ, οη ηε δαη- 

ταίί, δαπδ ρτεανε ίοταιείΐε αάτηείίτε ηη ΓεΐαΒΗδεεωεηί άε Ια ΒΐβΓατοίιϊβ δΐιτ ιιπ 

ροΐπί (χηβίοοπςιιβ άη ίβΓΓίίοίΓε. 

4. 

Η ΚΡΗΤΗ ΥΠΟ Τ0Υ2 ΣΑΡΑΚΗΝΟΥ2 υπό “Ιωάννου Β. Παπαδοπο ΰ· 

λ ου, ’Αθήναι 1948· 

σ. 7 ; Θεωρώ καθήκον μου νά εκφράσω ενταύθα ευχαριστίας προς τόν 
ευφήμως γνωστόν Κρήτα επιστήμονα κ. Νικόλαον Β. Τωμαδάκην διά τήν 

πρόφρονα συναντίληψίν του εις τάς ερευνάς μου... 
σ. 112: “Εκ τών εθνικών γνωρισμάτων τών Κρητών εκείνο τό οποίον 

ουδόλως εκινδΰνευσε, μή ΰποστάν τήν παραμικρόν άλλοίωσιν, είναι ή γλώσσα 
αυτών. Εις εκ τών αρίστων Κρητών ερευνητών, ό κ. Ν. Τωμαδάκης, λέγει 
εν προκειμένφ εζαίρων ευλόγως τήν καθαρότητα αυτής ^ου μονον σλαβικά 
ή αρμένικά στοιχεία είναι ανύπαρκτα εις τήν κρητικήν διάλεκτον, άλλά και 
ματαίως .θ’ άνεζήτει τις ίχνος τής άραβοκρατίας εν τή γλώσση ( ΕΕΚΣ Α', 

1938, σ. 425)». 

5. ' , ■ 

ΒΑΣ. ΛΑΟΥΡΔΑ: Ό άγιος “Ανδρέας δ εν τή Κρίσει, Κρ. Χρ. Ε , 1951. 

σ. 56-60: "Οτε οί "Αραβες κατέλαβαν τήν Κρήτην, τό 828, επίσημος 
πολιτική τοΰ κράτους και τής εκκλησίας τοΰ Βυζαντίου έξηκολούθει νά είναι, 
έστω και υπό χαλαρωτέραν τώρα μορφήν, ή είκονομαχία. Οΰτω ή Κρήτη 
περιήλθεν εις τούς “Άραβας ενώ ακόμη εύρίσκετο υπό εϊκονομαχικόν καθε¬ 

στώς, διά τοΰτο δέ καΐ έχρειάσθη συστηματική ! προσπάθεια μετά τήν άπε* 
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λευθέρωσιν, ώστε νά άποκατασταθχί καΐ πάλιν ή δο^οδοξία. Έτονίσθη ηδη 
ανωτέρω οη ή εξορσις των έκ Κρήτης άγιων έν Κωνσταντινουπδλει από¬ 

βλεπε προς αυτόν τον σκοπόν, όπως καΐ ή τιμή ή αποδιδόμενη εις τά εν 
Κωνσταντινουπόλει λείψανά των... I Τοΰ κίνδυνου αύτοΰ συνείδησιν είχε και 
ό περίφημος άγιος Νίκων δ Μετανοείτε, δστις άλλως δι’ αυτό τοΰτο ακρι¬ 

βώς κατήλθε και παρέμεινεν επί έπταετίαν εις Κρήτην άμα τχ^ απελευθερώσει 
τής Νήσου υπό τοΰ Φωκά. Ό βιογράφος του δεν δμιλεΐ περί εικονομαχίας* 

ή I υπόθεσις αίίτη διά τό κέντρον ανήκε πλέον εις τό παρελθόν, εϊδικώς όμως 
διά τήν Κρήτην, ή οποία περιήλθεν εις τους “Αραβας προ τής άναστηλώσεως 
των εικόνων, διελθοΰσα ουτω απο ανεικονικον Χριστιανικόν καθεστώς εις 
τήν επίσης άνεικονικήν άραβοκρατίαν, κατά τήν εποχήν τοΰ άγίου Νίκωνος 
τοΰ Μετανοείτε, αμέσως δηλαδή έπειτα άπο την άπελευθερωτικην εκστρα¬ 

τείαν του Νικηφόρου Φωκά, δεν ήτο δυνατόν νά μή είχε σημασίαν* ή απο¬ 

στολή τοΰ Νίκωνος ανήκει καί αΰτή είς τό πλαίσιον των υπό τής πρωτευοΰ- 

σης καχαβληθεισών προσπαθειών διά τήν άποκοτάστασιν τής “Ορθοδοξίας 
εις τήν Νήσον, οϊ δέ ναοί τους οποίους φκοδόμησεν δ δραστήριος αυτός 
ιεραπόστολος ώς κσΙ' δ υπό τοΰ Ιδιου ανοικοδομηθείς μεγαλοπρεπής ναός τής 
'Αγίας Φωτεινής «εν τινι τόπφ, εν δή και παλαιοτάτου ναοΰ έφαίνοντο 
λείψανα, ώς έκ τών γείσων έδίδοτο συμβαλεΐν » εις άπόστασιν τριών ήμερων 
από τής Γορτυνης, βεβαίως θά διεπνέοντο άπό τήν νέαν άντίληψιν περί 
“Ορθοδοξίας, τήν σφυρηλατηθεΐσαν εΐς τήν Κωνσταντινοΰπολιν έπειτα από 
τήν εΐκονομαχίαν. ΕΙς τήν βιογραφίαν τοΰ άγιου Νίκωνος δεν αναφερεται 
δτι ή μετάβασις και ή Ιεραποστολική δςαστηριότης του εις τήν Κρητην ώφεί- 
λοντο είς έπίσημον εντολήν έκ μέρους τοΰ Οικουμενικού πατριάρχου καΐ τής 
πολιτικής εξουσίας εΐς Κωνσταντινοΰπολιν, τοΰτο δμως είναι νομίζω προφα¬ 

νές- οι αρμόδιοι τής εκκλησίας και πολιτείας δεν είναι δυνατόν νά μή ένδιε- 

φέρθησαν διά τήν άνασΰνταξιν τής θρησκευτικής και πολιτικής ζωής εΐς 
Κρητην, ή δποία άλλως καθ’ δλην τήν περίοδον τής εν αυτή παραμονής τών 
“Αράβων άπετέλεσε βάσιν έξαιρετικώς επικίνδυνων διά τήν ασφάλειαν τής 

αυτοκρατορίας στρατιωτικών έπιχειρήσεων*^®. 

Έκ τής ώς άνωτέρω ιστορικής συνθέσεως εγενετο προφανές οτι: ...Δια 
τήν άποκατάστασιν τοΰ θρησκευτικού φρονήματος τών κατοίκων τής Νήσου, 

ΰποστάντων τήν άραβοκρατίαν έν συνεχεία τής εικονομαχίας, κατεβληΟη υπό 
τής Κωνσταντινουπόλεως Ιδιαιτέρα προσπάθεια, εν τίρ πλαισιφ δ αυτής εΐναι 

ή αποστολή και δράσις έν ιή Νήσφ Νίκωνος τοΰ Μετανοείτε. 

Διά τήν άναξωογόνησιν τής θρησκευτικής ζωής έν τή Νησφ σημαντική υπήρξε 

καΐ ή συμβολή τοΰ κατά τόν 11. αιώνα δράσαντος έν Κρήτη άγίου Ίωάννου τοΰ 

Ξένου, έκ τοΰ χωρίου Σίβα, τής επαρχίας Πυργιωτίσσης τοΰ νομοΰ Ηρακλείου. 

Πρβλ. και Τωμαδάκη Ν. Β., Ό άγιος Ίω. ό Ξένος... 

ΚΕΜΑΚςυΒ8 

8υκ ΕΑ νΐΕ ΜΟΝΑΒΤίςυΕ Α ΒΥΖΑΝΟΕ 

Εε τηοίπο, άοηΐ; Ιο. νίβ έί&ίΐ: ιιηο νίβ άβ ρΓίναζίοηδ εΐ άε ΓεηοπαοπιεηΙ, 
Γοηιρ&ίΐ: Ιοηδ Ιοδ Ιίοπδ, ςαι Ιε Γ3ΐΙ&ς1ιαίεηζ &α πιοηάε εΐ: η’έΐμίί: ρΐιΐδ 
<ΐη*ιιη ιηοΓΐ νινδηΐ:, οοπιιηο Ιβ ά\ί ΤΚεορήγΙαοίε 3ίπιοε3«α*: «Ιεδ 
Γποίηεδ..., άοηΐ; ΚαΚμίΓε εδί άε δε δέρ^τετ ό Γαναηεε άιι εοΓρε εί, ΐοιιΐ 
εη έί&Ώί νΐνδπίδ, ά’είΓε ηιΟΓίδ», εΐ εοιηπιε Ιε ηοίε 3α55Ϊ Ζοη3ΐ*3δ®: « Ια 
ΓθΙ)ε, 1ε (ϋνΐη εοδίαιηε, 1ε δγπιΐ^οίε άε \ά ιήογΙ; νοίοπίαίτε, (ςιιε τενεί) 

εεΐιιί ςιιΐ, άέίέ ιηάιηε εοηΐτε δοη εδΙ μη ηιοΓΐ;». δείοη Ια ίοτίε 
ρατοίε άε δαίηΐ Βαδίΐε: « Εδ τεποαείαίιοη αη ηιοηάε η*ε5ί: Γΐεη ά“&ιι1:Γε 
(^αε Γο-ηποηοε άε Ια ιηοΓΐ» Μαίδ Ιε εΙιοίχ άε εείΐε νίε πιοηαδζίςαε 
θδΙ: νοΙοηίαιΓε, εατ, αίηδί ςηε 1ε τεηιαΓςμε ΝΐεέρΙιοΓε Οτέβ^οΓαδ Ιεδ 
εαποηδ ίηζοΓάίδεηΙ: άε ΓενεΙίΓ ηιιείςη’ιιη άε Ια τοΒε πιοηαδΐίααε, εοπίτε 

δοη §·Γε. 

ΡοιίΓ (ΐαε Γΐεη ηε ταρρείαί αη ηιοίπε δα εοηάίΐίοη αηίέΓίεηΓε, ί1 

τεποηςαΐί ιηεηιε α δοη ηοπι, δΐ 8:ΙοΓίειιχ {ύ£-ί1. Οε οΗ&π§:εηιεη1: άε ηοπι 
εδΙ δΐ^ηίίίεαίίί εΐ ίηάίςαε ςιιε Ιε πιοίηε άέροαιΠαίΐ; ΐοηδ Ιεδ &Ι:1:Γΐ1)η£5 άε 
δοη αηείεηηε ρβΓδοπηαΙίΐέ. Εβ ε1ιαιι§:εηιεπί: άε ηοιπ έΙαίΐ:, άη τεδΐε, 

ίιηροδε αη πιοίπε ε£ Ιεδ ρΐιΐδ Ιι&αίβδ ρεΓδοηπαΙΙΐέδ, εη επιΐ3Γ33δαη£ Ια 
νίε πιοηαδΐί(ΐιιε, άεναΐεπί: δε ρΐΐετ α Ια τέ^τίε. Μαηαεί ΕΒδοατίδ, Εετε άε 
Ι’επιρεΓειίΓ ΤΗέοάοΓε II Ε^δεατίδ, ρπΐ, εοιηηιε πιοίηε, Ιε ηοιπ άε Μα- 

χίηιε^. Εε άεδροίε ΟοηδΙαηΐίη, Ιίΐδ ά’ΑηάΓοηίε II Ραΐεοΐοβ^ηε, ρτίΐ: 1ε 
ηοπι άε ΟαίΙΐδίε®; Απάτοηιε II Ρα1έο1ο§:αε Ιηί-ηιεηιε, οΙ)1ϊ^ε άε τενεΐΐτ 
Ια Γοΐ^ε ιηοηαδζίαιιε, ρηί 1ε ηοπι ά*ΑπΙοίηε’, Εη ^έηέΓαΙ, 1ε ρτέποιη 

' Τ1ΐ. 8ίπΐοο. 62: μοναχοί... οίς ^ργον προεκδημήσαι τοΰ σώματος να: ζώντος 

χεϋνάναι, 
* Ζοπαταδ III, 604 · ράκος καΐ τό ύεΐον δέρας, το τής εκονσίον νεχρώοεως 

ανμβοΧον, δ ήδη καί ακων νεκρονμενος, 

3 31: Βαδϋθ, Μ ΐ κ η ε, ΡΟ, XXXI 3, 632 3, 940 Ι^ · ή άηοταγή ονδεν άλλο έστίν 
είμή ^ανάτοΰ έπαγγελΐα. 

^ Νΐο. θΓ6βθΓ8δ I, 446· 

® Ο. ΑοΓοροΙ. 128. 

* Οαυίας. I, 39^· 

’ Ν. Οτβε. I, 441» 442, 444, 44^; ΟαηΙ&ο. I, 473· 



40 Κ. Οταίΐΐ&ηά ΚεηιαΓΟ,ιιεδ 51ιγ 1& νί€ ιαοη&δΐίςιιβ & Βγζ&η^^ 41 

Γ6ΐί§·ί0ΐιχ (Ια ηοανε&α πιοίηβ οοπιπΐ6πς3.ί(: ρ&Γ 1& ηιέΓη6 ΙθίίΓβ ςιιβ Ιε 
ρΓεηοπι ρΓοίδηβ^ II η*6Π έίΆΐί ρ35 άε ιπέηιε, 56ΐηΜε·1-ϋ, ροιίΓ Ιεδ ίειη- 

ιηεδ. Ιν’ίπιρέΓ&ίΓίεε Ο&ΐΙιεπηε, ίειπηιε ά*ΐ5&&α Ι^γ Οοιηηέηε, ρηί, εοπιΐϊΐε 
Γείίβ^ίειίδε, 1ε ηοηι άΉέΙεηε®; Ιτέπε, Ι^εΐΐε-δοεατ άε ΜίεΙιεΙ Ρα1έο1ο§:ιιε, 

ρπΐ εεΐιιί ά’ΒιιΙο^ίε*. Β’ίπιρέΓ^Ιηοε ΐΓέηε, ίεπιηιε άε Ιε&η VI ΟαπΙα- 

ειιζέηε, ρπϊ Ιε ηοηι άΈα§τέηίε^ Μδίδ Ιεε ίειηπιεδ ροιιναίεηί ρΓεηάΓε, 

δί εΙΙεδ 1ε άέδίΓ&ΐεηί, ιιπ ρΓέποπι τεΐί^^ίευχ εοΓππιεπςαπΙ: ρ&Γ Ιο. ηιεπιε 
ΙεΙίΓε ηηε ΙειίΓ ρΓέηοιη άαπδ 1ε δίέεΙε. ΤΐΊ0οάοΓ&, δοεαΓ ύ*ΑπάΓθπ1α III 

Ρ3ΐεο1ο§:ιιε, ρΓΐΙ:, εη ΓθΙί§^ίοη, 1ε ριεποιη Λε Τ1ιέο(1θδΪ3 Βε πιοΐηε, εη ιιη 
ιηοΐ:, ηε ροδδεόε Γΐεπ. II εδΙ άενεπα, εοπιιηε 1ε άϊί δ&ίηΐ: Β3.5^1ε^ 1» 

ρΓορΓιέϊέ άε ϋίεα εΐ: δοη εοΓρβ Ιιιί-ηιειηε πε 1ιι1 &ρρ&ΓΐίεηΙ ρΐιΐδ. II 

ρεΓά ιηέπιε Ιεδ Βίεηδ, 3ί:1:Γίί3ΐιέ3 α 5οη ιηοη35ίέΓε’. Εη είΙεί:, «Εηίιέ αη 
ιηοπ&δίεΓε, 5οη εηίΓεε ηι8πιε 1ε οοηδ&ΟΓε, Ιηί εΐ δε$ Ιίΐεηδ, α ϋίεη; εη 
εοηδέςηεηεε, ί1 η’εη άΐδροδε ρ^δ ρδΓ Ιεδίαιηεηί, ριιΐδ(ϊΐι’ί1 η*03ί 1ε ηι&ίίΓε 

<3ε Ηεη »®. 

Π’αρΓέδ Ια Ιοί είνιΙε, Ιε ιπ&Γί&8·ε ροιινδίΐ: είτε άίδδοηΐ ί3ε εοπδεηίε- 

πιεηΐ: πιαίαεί, ΙοΓδςηε Γηπ άεδ εροαχ ίειίδ2ΐίΐ; νοεη άε εΙΐδδΙεΕε®. Εε ί&ίί: 

(1’0ηι1)Γ&δδεΓ 1» νίε Γποη^δίιίςαε, ίιηρΙίςιι&ηΙ; 1ε νοεα άε εΐι&δίείιέ, Ιε πι&- 

πδβ^ε έί&ίί άοηε άΐδδοηί: ρ&Γ δΐιίΐε άε ΓεπίΓεε αη εοηνεηΐ; άε Γιιη άεδ 
εροηχ Ε’εηίιΓέε άδπδ Ιη νίε ηιοηΕ3ΐί<ιιιε ρεηπείίαίϊ 3X1 εοηϊοίηΐ, ςιιί 
Γεδίβΐί άαηδ 1ε δίέεΙε άε τεοΙαπιεΓ Ιεδ άοΠ3ίίοη3, 3 εαχίδε άε πιογΙ:, 5ίί· 
ραΙέεδ άαιΐδ Ιε οοηίταϊ άε πΐ3Γί3§:ε, « εο ςχιοά εί: ίδίε, <ιιΐ3ηίηπι 3ά ιη3· 

1 Π V 3, οερεπάΛπΐ, άβδ 6Χθ6ρίίθϊΐ3. ΡδεΙΙοδ, ςιιί εβ ρΓέηοηΐδίΙ ΟοπεΙαη- 

Ιίπ, ρΓίί 1β ηοηι άε Μΐοΐιβΐ, αρΓέδ εοη εαΐτέε αν. οοηνεηΐ. 

* ΟεάΓ. II. 650. 

® ΑοΓοροΙ. ΐ93· 
* 03ηΐ30. ΙΠ, 307 1 ^Γβ^ΟΓ. III. 243· 

5 θ3ηί&0. II, 222. 

® Οί. ΜΕΓίη, Ι,βδ πιοίηεδ άε ΟΡ, ιΐ9· - 
ϊ 5ηδίίπίβη, Νον. 5» ιηοπ3θ1ιί8, ο1ι, V.: ΙπδΓβάΐεηΧεπι εβςυυπίιΐΓ οπιηίπο 

Γ€5... 61; ηοπ «πΐ άοιηίηηδ 63ηιπι. ΟΙ. ο1ι. IV. ΤοχιΙείοίδ, δί Ιε πιοίηο αν&ίί ίεηιπιε 
βΐ βηίαηΐδ, ΙειίΓδ άΓοΐίδ έϋ^ΐεπί: 53ΐιν653Γάε5 ά^ηβ υηε οβΓίαίπε πΐ6δΐΐΓ6. 

^ 0.1. I, 2, 13, άε 330Γ. 66ο1β3. : « Ιη§Γε35ί Ώοη^δίβη^ ίρδε ίπδτβδβί δθ 

δΠΕίΐυβ άεάίοαί: Όεο, ηεο 6Γ2ο άε Ιιίδ Ιεδί^ΙχίΓ, ηίροΐβ ηεο άοιηίηί Γεηιηι». Οί. 
Νον. 76· ΓεβΙβ ίΓορ ηΐ^δοίηε δηΙ)ίί, ά’3ί11βηΓδ, άεδ ιηοάίίίοΕίίοη.δ ροτίΓ Ια 

άενοίηΐϊοπ άεδ Βίβηδ. 
9 5η3ί!ηίβη Νον. 117. οΙι.Χ.: « 81 <ϊνΐ3 ^υΐειη Ηοηιπι 3χιί πιεΠΙαδ 3ϋ1; πχογ 

ροδΐς^υ3πι ρΓΟρΙεΓ ςΗ3ΐΐΐ3ΐειη εχ οοπβεηδίι δοΙνβΓίί ΐ3ΐ3ΐΓίηιοηίηπι *. Οί. Ο.ά. άβ 

Γερηά. V, 17, 9· 
^113I:ίη^6η Νον. 22, ο1ι. V, άβ ηιοη3οίιίδΐηο. «Ι/ϊοεηίί&ιη εδδε νίΓΟ εί ιηχι- 

ΙίβΓί 3ά ηιεΙΐοΓ» ιηΐεΓ3·ηίί, ίΓ^ηδί^βΓε ιιΐ3Χηιηοαίηιΐ3 βΧ α1)50βάβΓβ >. 

Ιπιηοηίίΐιη, νϊάεΙιΐΓ πιοη, αΐίηά ρΓΟ αΐΐο νίΐαε ε1ί§:εη8 ίίεΓ»^ Αίπδί, α 
1 ε§·3Γά άε δοη εοη]οίηί: 1ε ιηοίηθ έ1:3ίΙ Γέρηίιέ ηιοΓί:. 

II έϋαΐϊ 51 Ι^ίεη εοηΒΐάεΓβ οοπιπιθ πιοη: ροιίΓ Ιε πιοπάε ηπε 53 ίειηιηε 

έΐταίΐ: Γέρηίέε νεηνε. Ε’ειηρβΓβηΓ ΤΙιέορΗΐθ (829-842) Άναιί ιηαπέ 53 

ίίΐΐε Μ^ιίε 3 ΑΙεχίδ Μοδείε, ΟΓεέ δαοεεδδίνεπιεηΐ; ρ3ίΓΪεε, ρΓοεοηδαΙ, 
ιη3^ί5ΐ;Γ05 εί: ίίη3ΐεπιεη1; οέ33Γ, εε ααί 1ε άέδί^ηαίΐ; εοιηπιε ΙιέπίίεΓ ρΓΟ- 

Ι)3ΐ)ΐ6 ροαΓ 1ε ΐΓοηε. Οενεηιι δαβρεεί: 3 ΤΙιέορΗΐε, ΑΙεχίδ ΜοεεΙέ ΐη<ιιιίε1: 

νοχιΐηΐ; δε ΓείίΓεΓ 3ΐι εοιινεηί, πΐ3ϊ3 ΤΙιέορΜΙε ορροδα, ηε νοαΐ3ηΐ 
Ρ35 ^υ0 33 ίΐΐΐε άενίηΐ: νεανε, την χηρείαν της ^υγατρός προβαλλόμενος^. 

ηιοΓϋ άε Μ3πε ε£ 13 η3Ϊ333ηοε άε ΜίεΙιεΙ, ΙιεΓίΐίεΓ η3ΐ:πΓε1 άα ίΓοηε, 

ηιοάίίίέΓεηϊ Ιεε ίάέεε άε ΓεπιρεΓεαΓ, ςηί 3ΐιί;οΓί53, 3ΐθΓδ, ΑΙεχίβ Μθ3έ1β 
3 5ε ΙαίΓε ιποίηε^ Εε ρΓθί;ο56ΐ)35ί;ε θ3ΐ)3ΐ3, §ΤΓ3ηά 1ο§;ο11ιέ1:ε, έΐ;3ίί ίΪ3ηοέ 
α 13 ίίΐΐε ά’ΑΙεχίδ Αρο1ί:3ΐι1ί;ο5, πιίηϊδίΓε άε ^ε3η VI 03ηί30ηζέηε (1341 ■ 
1355 )■ ίηί: ίοΓςέ ρ3Γ 1ε5 ένεηεπιεπίΐΒ άε ΓενέΐίΓ νΐΊ3ΐ)ίί; ιηοπ3- 

δΐίςαε εί ΑροΕ3ΐι1ϊ:ο5 30 ρΐ3Ϊ§:ηΐί νΐνεπιεηί άα νειιν3§·ε άε 33 ίίΐΐε, τήν 

χηρείαν τής ΰ·νγατρός^. 

ϋαπδ 0ε3 οοηάίίΐοηΒ, 1ε εοηίοίηί, τεδίέ άαηδ 1ε δίέεΙε, ροχιναΐί τέ- 

εΐ3πιεΓ ίοιιί άε δΐιίίε 1ε άΐνοΓοε®. Τοηίείοίδ, Ι3 ίεπίΓηε άεν3ίί αίίεηάΓε 
ιιη αη 3ν3ηί άε δε τειπαπεΓ, «ρΓορίεΓ ^εηεΓαΐίοηίδ ίηεεηίΐαάΐπεπι» 

Ε’εηίίέε εη ΓεΙί§:ΐοη άε Γηη άεδ Ιίπηοέδ έΐ3Ϊί έδ·3ΐετηεηί υηε ε3ά5€ 1ε· 

^ίίίιηε άε ταρίχίΓε άε ίί3πς3ί11εδ, δ3η5 ίηάεηιπίίέδ εί Ιεδ 3ΓΓΐιε5 έί3ί6πί 

Γεδίίΐαέεδ’. 

II 6δί εεΓί3ίη ςαε Ιε νοεα άε εΙιαδίείέ, εοηδέεαίΐί έ ΓεαίΓεε εη 

ΓεΙίβ-ίόπ, έίΕΐί εοηίΓΕίΓε 3 Γε$δεηεε πιέπιε άα πΐ3Γί3β·ε. Ε» Ιοί είνϋε 

1 Ιιΐδίΐη. Νον. 22, άβ ηαρίϋδ, οΐι. V. Οί. Νον. 117, ο. ΧΠ, εχ <ιηίΙ)η3 

οατίδίδ ηιαίππιοηίαπι δοΙνΗίιΐΓ: άβ ϋδ νίΓΐδ 30 ίοεπιίηίδ, ι^ηί, οοηδίδίεηίε Γα&ίή- 

ιηοηίο, δαηοίίεαοηίίΐΐθΐη οοηνβΓδηΙίοηβϊη βί Γηοη8.3ίβΓϋ 1ΐ3ΐ)ίίΛΐίοηβιπ εΙβββΓίηΙ 
εί Ο.Χ I, 3, 53« § 3* άε ερίδοορίδ {απ 532): δίνε νΪΓ αά εοΐίΐαηαπι νίί3ΐη νβηάε 
νοΙνβΓίΙ, δίνε ηιαΙίθΓ, νίΓΟ Γβΐϊοίο αά εχεΓοίίΗίίοπεπι ιηοη&οΗίοαπι νεηεΓίί;... 

ςα&δί νίάεαίΐϊΓ ίδ (ιηί άΐνβΓίίί α οοπιιηηηΐ αΙΐεΓίαε εοηνΐοία, πιοΓίηαδ βδδβ ίπ 
εΙίβΓίηδ οοπίπΐ36Γ8ίο, οηπι οοίΐ3Ϊ»ΐί3εηάί δίί οιηηίηο ίηιιίϊΐίδ. 

* ΤΙΐ. Οοαί. 107 ' ΐο8. Οί. Οβάη II, 119: χηρείαν ευλαβούμενος. 

^ ΤΗ. Οοηί. 109; ΟεάΓ. 119. 

^ Οίΐπίηα. II, 497· 
^ 0.3. I, 3, 53» § 3 5 8ί3ίίΐ2ΐ πιίίίί άΐνοΓίιαπι αΗ εα, ςη^β οοηνεΓ83ίίοηβηι 

ποη εΐίίξίί, ρβΓδοηα. Ί,α Ιοί ρυηίδδΕίίΙ εεχιχ ςαί, επ άε1ιοΓ3 άεδ πιοίίίδ ,1β§3·ιιχ, 

άίνοΓρ^ίβπί ροχίΓ δβ Γβω&ΓίεΓ. Οοηιηιβ ρέπβΐίίέ, ίΐδ έίβίβηί εηίβΓαιέδ 1β ΓββΙε 
άβ ΙβΰΓ νίε ά&π3 ηα οοανεηί (Ιυδίίη. Νον. 134, ε· XI. ροεηη ίηίηδίί Γβροάϋ). 

^ 0,3· I, 3. 53' § 3 5 ποη Εΐιάεηϊε ιηηΙίβΓε &η1β αηηί Ιαρδαηι ίη 3ΐίνιά τεδρί- 

οβΓβ ιηδίΓίιιιοηίιΐίη, ρΓορίβΓ 5βηβΓ8.ίίοηχ3 ίποεΓίΐΙηάίηβιπ. 

^ Ο·!· I, 3' 56: άε ερίδοορίβ. 
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έ£&1ί: άοηο 1ο§:ίςιΐ€ βη ρεηηείΐαπί Ιε Γ6ηΐ3πδ§:ε άε Γέροιιχ, τεείέ ά^πδ 
16 δΐέοΙε. ί,α Ιοί τεΐί^ίευδε δε π:οη£Γ&ίΙ ρΙαδ δένέΓε, ο&γ οε Γ6Πΐ3Γί&§·ε 
&ν&ίΙ ςιιείςαε οΐιοδε άε δο&ηάαΐεαχ 3ϋχ γευχ άε Ι^εδίιοοτιρ ά’βηιεδ ρίεη- 

δεδ. Ι,ΈδΗδε ροαν&ίί ρεαΙ-έ^Γβ ραΓίοίδ ίο1έΓ6Γ, ηιαίδ ηοη Γ&ρρΓουνεΓ, 

εΕ Ιεδ ιηοεϊΙΓδ δΐΐΓ εε ροίπΕ έΕ&ίεηΙ ά^αοοοιά 3νεε ΓΕ§:1ί56. Ε’ΗίδΕοίΓε 
Ι^γζδπΙιηε ο££Γε άίνεΓδ βχεηιρΙεδ άβ Ι3 ΓαρΕιίΓε άιι πι&Γί3§:ε ρεγ ΓεηίΓεε 
εη Γε1ί§^ίοη εΕ άα Γειη&Γί3δΓ^ (1ε Γαη άεδ οοιι]οίηΕδ Εΐηδί ΙίΙιέΓέ. 

ΟοπδΕΕπΕίπι VI (7^0*79/) ^0Γς3 53 ίεηιηιε Μαπε έ. έΕΓε Εοηάϋε εΕ 
3 επΕΓΟΓ 311 οοηνεηΕ, 3ίΐη <Ιε ροηνοΐΓ έροιίδεΓ 83 ηιαιΕΓεβδε ΤΙιέοίΙοΕα. 

Μαίδ, ΡΙεΕοπ, 3ΐ3ΐ3έ άε δΕίίΙίοηάίοπ, τοπιρίΕ Ια εοπιιηιιηίοη δνεε Ιε ρ3Επ- 

3Γθ1ιε Τ3Γ35ίθ3, ςιιί 3ν3ίΕ ΕοΙβΓΟ Ιε ΕοηδίίΓε (3ε ΓίιπρέΓΕΕΓίοε, 3ΪΠ8ί 
ςα’Ενεε ΙεΕΠ, 3ΐ)ΐ5έ (1ιι οοηνεηΕ άεδ 03Εΐΐ3Γ65*, ςαί ευηιΕ ί^έηιΕ Γιιηίοη 
(3ε ΓεπιρεΓειίΓ εΕ άβ ΤΗέοάοΕΕ. Ιν*ειηρεΓ63Γ ΐΓΓίΕε δενιΕ οοπΕτε ΡΙεΕοπ 
εΕ Ιεδ ιηοίηεδ* Εε ρ3Επ3Γε1ΐ6 ΤΕΓΕδίοδ δ’εΕΗΐΕ, οερεικίΕπΕ, ορροδέ 3ΐι 
ηΐ3Π3§:ε (3ε ΟοηδΕαπΕιπ VI, πίΕΐδ ίΐ η*3ν3ίΕ ρ3δ Γοηιριι Ιε οοπιιιιιιηίοη 
3νεο Ιυί εΕ η*3ν3ίΕ ρ35 εΙίΕδδέ 1ε ρΓ^Ειε αιιΐ ευειΕ 1>εηίΕ Γιαηίοη*. 

ΟοηδΕΕπΕίη VIII (1025-1028), ιηοιίΓΕηΕ, ρΓεδδέ άε πιαπεΓ 83 ίΠΙε 
Ζοέ, 0Γ<3οπη3 α Κοπιειπ. ΑΓβ:γΓε (3θ άΐνοΓΟβΓ εΕ <3’έροιΐ8εΓ Ζοέ, δοιίδ 
ρείηε ά’ανοΐΓ Ιεδ γειιχ ΟΓενέδ, Κοπιειπ ΑΓ§:γΓε ΙιέδίΕαίΕ, πίΕΐδ 53 ίειηιπε 
Ρ3Γ (ΙένοηειηεηΕ, οοηδεπΕίΕ νο1οηΕ3ΪΓ6ίΠ6ηΕ 3 εηΕΓΟΓ 3X1 εοανεπΕ εΕ 3 δε 
ΐΕίΓε ιηοηίΕίε εΕ ρεηηίΕ 3ίηδί 3 5θπ πιεγι (Ι’εροιίδεΓ Ζοε εΕ (3ε ιηοπΕεΓ 
δϋΕ 1ε Εγ0Π6^. Ε*επΕΓ66 εη Γε1ί§:ίοπ (3ε δ3 ίεπιηιε ΗΙ)έΓ3ίΕ, εη ε££εΕ, Κο· 

πΐ3ίπ Ατ§γτ6 (Ιεδ Ιΐεπδ (3ιι πΐ3Γί3§:0, (3*3ρΓέδ 13 Ιοί οίνίΐε. Οε ηΐ3Π3§:€ 

03X153, δεπιΙ)1ε-Ε·ίΙ, χιη Εδδεζ §γγο5 δ03η(ΐ3ΐε εΕ Ιε δοεχίΓ θε Ζοε, ΤΗέο- 

άοτΆ ρΓοΕεδΕΕ νίνεηιεπΕ, εη άέοΐΕΓΕίιΕ (^χι’εΐΐε η^έροηδΟΓΕίΕ ρΕδ ΚοηιΕίη 
Βίθ8:έηε (Ιαηδ άε 5ειηΙ)ΐ3ΐ>ΐ6δ οοπάίΕϊοηδ. ΟερεηάαηΕ, 1ε ρΕΕΓίαΓοΙιε Αίε- 

χίδ 5Εϋ<3ίΕε εΕ 1ε δγηοίΐε ηε 5επιΙ)ΙεηΕ ρ3δ ανοίΓ ίΕίΕ ορροδίΕίοη ε εε 
ΐΒΕΓίΕ^τε, ΟΕΓ ίΐδ η’εχ3ΐπίπέΓ€πΕ ςαε Ια ςαεδΕίοη ά’επιρεοίιεπιεηΕ ραι 

αίίΐηίΕε 
Ι^ε ιπ3Π3§[ε <3ε ΝίοέρΙιοΓε III ΒοΕαηϊαΕε (1078-1081) ανεο Γίηι· 

ρεΓΕΕποε Ματίε (ΙΆΙαπίε, £οπιηιε (Ιε ΜίοΗεΙ νΠ ϋοχιΙίΕδ, δοχιΙενΕ 1ε 

1 Οί. Κ. 33ηίη, 1,3. ΟέοβΓ&ρΙχίβ εοοΙέδίαδΕίςιιε άβ ΓΕιπρίΓε Ει^ζ^πΕΐη, 

Ρ&Γ35 1953· Ρ· 282. 

* Τΐιεορίι· 727 · 729 Β; 4^9· 47* <3€ Β. 
® ΝοΕεδ 3. Τΐιέορίι, 554 ( Βοηη). 
^ ΟεάΓ. II, 485· ίκουοίως απίϋ·εΊ0 τρ/χο ; ΖοηαΓΕδ (ΙΓΙ, 572· 

573) άοππε ηπε αχιΕτε νεΓδϊοη. II ρΓεΕεηά (ΐχιε ΟοηδίΕπΕίιι νΠΙ ίίΕ οοηάιιίΓε 
311 οοπνεηΕ Ια ίειηπιβ <1β Κ,οιηαίη ΑΓ§γΓε ροχίΓ ρβηηεΕΕΓβ α οε (ΙβΓηΐετ ά’έροχι- 

δετ Ζοε. 

5 €ε(3Γ. II, 285. 

ΚεϊηαΓί^ιιεδ δΠΓ Ια νίε πιοπαδΕίίΐιιε α Βί-ζαποε 48 

ΓερΓοΒαΕίοη ριιΐ^ΐίςιιε, ροιίΓ (ϋνεΐδεδ ΓΕίδοηδ. ΤοιιΕ (Ι’ΕΐίΟΓίΙ, ΝίοερΙιοΓε 
III ΒοΕΕπίαΕε ευειΕ άέ^Ε έΕε ηιΕΓίέ (Ιεαχ Ιοίδ ^ εΕ δΕ δεοοηάε Ιεηιπιε, 
νβΓίΙεηΕ, οοαΓοππέε Ενεο Ιηί* εΕαίΕ ηιοΓΕε (Ιεριιΐδ ρεα. II γ ΕνΕίΕ (3οηο 
Εη^αιπίε, τριγαμία^, εΕ 1Έ§1ίδε θΓΕΐιο(3οχε, δΕΠδ ιηΕεΓάίΓε ίοΓπιεΙΙεηιεηΕ 
Ιεδ ΕΓοίδίεπιεδ ηοοεδ, Ιεδ ΓερΓοηναίΕ ΙιαιιΕεπιεηΕ ^ Μ3ί5 1ε πΐΕΓί3§:θ άε 
ΝΐοέρΙιοιε III ΒοΕαηίΕΕε η'εΕαΐΕ ρ3δ δεχιΙεηιεηΕ εηΕαοΙιέ άε ΕΓί8;3ίηίε; ΐ1 

έΕαίΕ, Εαχ γεηχ άε Ι)ε3αοοιιρ άε §:6η3, αη ηχαπΕ^ε αάχιίΕέΓε, μοιχεία^. 

Εη ε££εΕ, 1ε πιεπ άε ΜαΓΪε ά'ΑΐΕπίε, ΜίοΙιβΙ VII Όοαί^αδ. έΕΕίΕ εποοΓε 
νίναπί, 1>ίεη (ΐα’αγΕπΕ εΕε Εοηάα ιποίηε® ΜπΓίε ά*ΑΐΕηίε, (^ιιί, εργ63 1ε 
άέοΙιεΕποε άε ΜίοΗεΙ VII ΒοιιΙίΕδ, δ’έΕΕίΕ τεΕίΓεε ειι οοανεπΕ άη Ρε· 

Εποπ’, πίΕΐδ εΐΐε ηε δεχηΐιΐε ρΕδ ΕνοίΓ ΕΐοΓδ επιΙίΓΕδδέ Ια νίε ιηοηΕ8Εΐ<ιιιε 
ηί ΕνοίΓ εΕέ Εοηάιιε ιηοηίΕΐε. Εο νέΓίΕ3ΐ)Ιε επιρ6οΙιεπιεηΕ 3Χΐ πίΕΓίΕ^ε 
οοηδΐδΕΕίΕ άοηο άΕΠδ Ιε £αΐΐ <ιιιε Μΐοίιεί VII ϋοηΙίΕδ εΕαίΕ εηοοΓε εη 
νίε, πχαίδ, εχι ροίηΕ άε νηε άε 1ε Ιοί οίνίΐε, ΓεπιρεοΙχειηεηΕ π’εΕαίΕ ραδ 
ναΙαΜε, ραίδς,ηε ΓεηΕΓέε εη τεΐί^ίοη άε 1’ιιη άεβ οοη]οίηΕδ ΓοπιραίΕ 1ε 
Ιΐεη πΐΕΕΓίηαοηί3ΐ ®. Μ3ΐ8:Γέ ΕοαΕ, 1ε ρΓεΕΓε (ΐιιί άεναιΕ ρΓοοέάεΓ ειι πια- 

η3§·θ ΙιέδίΐΕ 3 ΙίέηίΓ ρ3Γεί11ε ιιηίοη εΕ δε τέοηδΕ. II ΙεΙΙιιΕ οΙιετοΙιεΓ υη 
ειιΕγθ ρΓεΕτε, (^χιί βε πιοπΕγε ρΐηδ οοπιρίΕίδΕηΕ Οε ρτεΕτε ίχιΕ, ά’αίΙΙειίΓδ 
3ΐΐ5δίΕόΕ άεδΕίΕαε, οοηιπιε 3γ3ηΕ Ι)έηιΕ ηηε ιιηίοη αάηίΕεΓε, ηροφανονς 
μοιχείας^^. ΡΙχίδ Εαιά, δοιίδ ΑΙεχίδ Ιο·" Οοπιηέηε {ιο8ι - ιιι8), Μαπε 
ά’ΑΙβπίε εηΕΓ3 άε §:Γέ οχι άε £θΓοε 3η ιηοηΕδΕέΓΟ, νΓ3ί5ειη!3ΐΕΕ>1επΐ6ηΕ, 3ΐι 

^ ΒΓγεηηο 126. 

2 Οθ(3γ. II. 738* 

2 ΒΓγεηηε 127. 
^ Οί. Κ. (τπΐΐΐαηά, Ιν€δ Νοοεδ ρΙαΓ&Ιεδ α Βγζαηοε, Βγζ. δίανίοα IX, 

1947* Ρ· 9'3<>· Ρηΐ^ΐϊέβ άαπδ ΕΕιιάβδ ΒγζαπΕΐηεδ, Ραπδ ΐ959· Ρ· 233-261. 

ραΕΓίαΓοΙιβ ΑΙεχΙδ Γοΐιΐδα <3β ΒέηΐΓ Ιε ηίαΓίαβε (3ε Ζοέ ανεο ΟοπδΙαηΕίη IX Μο· 

ηοπιαςιυβ (1042 · 1054) ιήν τριγαμίαν. Οο ίπΕ ιιη δίπιρίε ργοΕγο <ΐχιΐ οίίίοίβ 
{ΖοηαΓ. III, 646). Ζοέ αναίΕ, εη είίεί, έΕε (3έ3α πιαηέβ <3επχ ίοίδ βΕ ΟοπδΕαη· 

Είη IX Μοποπια(ΐΰε αχίδδΐ (ΖοηαΓ. III, 645 )· 

δ ΒΓγεηπε 127 ; ΖοηαΓ. III, 722. 

® Οβάη II, 734ι 738; ΖοηαΓ. III, 7ΐ9, 723; Μίίϊΐιεί ΑΕΕαΙ. 270; ΒΓγεηπε 
125 ■ Χ26. 

Βΐ'γεηηε 126. 8αΓ Ιε οοανεηΕ άχι ΡείΓίοη, οί. Ε. 3αηίη, Βα ΟέοΕΓαρΙιΙβ 

εοοΙέδίαδΕίί^,ιιε άε ΓΕηιρίΓε ΒγζαπΙΐη, ΡαΓΪδ ΐ953* Ρ· 4ΐο·4ΐΐ» 
® ϋ’αρΓεδ Μ. ΑΕίαΙ. 303* ί>ιΕ α Ια ρΓΪεΓε άε ΝΐοέρΙιοΓε III ΒοΕαηίαΙε 

(^ηε Μΐοίιεί VII ϋοιιΙίαδ, δίπιρίε πιοΐαε, ίηΐ ποιηπιέ πιέΕΓοροΙΐΕβ ά’ΕρΙιεδε. Οη 
δαΙΕ <4ϋε 1ε πιαΓΪ8£0 π’έΙαίΕ ραδ ρεΓΠΐίδ αυ ΙιαιιΕ οΙεΓεέ. Ο’εδΕ ρεπΙ-έΕΓε ροχίΓ 
ΓεηάΓε ροδδΐΜε βοπ πιαΓία^ε ανεο ΜαΓίε ά’ΑΙαηΐε (^^υε ΝίοέρΙιοΓε III ΒοΕαηϊαΕε 
ίίΕ ηοιηιηεΓ Μΐοίιεί VII ϋοπίεαδ, ιηέΕΓοροΙϊΕε. 

® ΒΓγεηπε 127. 

10 ΟβάΓ. II, 738; ΖοηαΓ. III, 722. 
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πιοη35ίέΓ€ <163 Μ&η§Γ£ΐη65 ^ ΕΙΙε 3αρρ1ί& 5οη ριειπΐεΓ τη^ή άε Ιϋΐ ραΓ- 

άοηηεΓ 5& ί^ηΐε εΐ οΐϊίίηΐ; 5&η3 ρεΐηε δοη ραΓάοη*. Αιιχ ν^ιιχ άε ΓΕ- 

^Ιίδε, Γεηίτέε εη Γείί§:ίοη άε Ι’ιιη άεε εοηρΐηΐβ, ηε Γοιηραΐΐ: άοπε ρ&5 1ε 
Ηεη πΐ3.1;ΓίΗΐοηΪ3ΐ; ΫΆΜίτ^ εοπ]οΐπΐ:, 3’ΐΙ νοαίαΐΐ εε τεπιαΓίεΓ, εε ΙιεαΓϋαίί 
& πηε ρΓθ1ιί1)ΐίΐοπ ε&ηοηΐς[ΐιε. II εεπιΐ^Ιε, ίοιιίείοΐδ (^ιιε Ιε ιη&ΓΪ&^ε υηε 
ίοίδ εέ]έΐ3Γέ τεείδΐ: νίΐΐ3ΐ)1ε, πιαίε 1ε ρΓβϋΓε, ηιιΐ Γ&ν&ίΐ; Ι)6ηίΐ;, εηεοιίΓ&ΐΐ: 

1ε3 εεηεαΓεδ <3ε ΓΕ§:1ί5ε. 
ϋέείϊειιχ άε δε ΓειΠ3ΓίεΓ, ΝίοερΙιοΓε III ΒοΐαπίδΙε 3ν&ί1: ά*3ΐ50Γά 

δοη^έ 3 έροιίδεΓ Γεχ·ίιηρέΓ3ί:πεε ΕικΙοείε, ίεπιπιε άε ΟοπδΙ&ηίίη X 

Όοα1ί3δ, 61; ιηέΓε άε ΜΐεΗεΙ VII ΟοηΙεαδ, ηιαΐδ Ιεδ ηιοΐηεδ 1ε άείοιιηιέΓ- 

επί ^ε εερΓοίεΙ;®. Ε’ορροδίίίοη άεδ ιηοίηεδ δ’^ρραγ^ΐΐ: νΓαΐδεπιί^ΙαΜε. 

πιεπί δΐΐΓ 1ε ίαΐΐ; αηε ΤΐιηρέΓαΐΓίεε Εαάοείε, αρΓέδ Ιά θέεΐιε^πεε άε βοη 
δεεοπά έροαχ Ε,οπιαΐη IV ϋίο§:έηε ανοΛί είέ εηϊεηηέε ρ3Γ 5οη ίίΐδ, 
Μΐεΐιεί VII ϋουΐεαδ, 3ΐι εοανεηΐ; άε ΡιρεΓοηβ εΐ; Ιοηάιιε. ιηοηΪ3ΐε, Ηεπ 
ηαε ιη3ΐ§·Γ6 εΐΐε, άποκείραντες καί μη βουλομένην^. ΕΙΙε 3ν&ίί, ά βίΐ- 
ΙειιΓδ, ίίηί Ρ3Γ δε Γ6δΐ§:ηεΓ εί εΐΐε Άν^ιί ρΓοΒ&ΒΙειηεηϊ ρΓοηοηεέ δεδ 
νεειιχ. Ρΐυδ 1:3Γ(Ι, ΝίεέρΙιοΓε III ΒοΙαπίαΙε !& τ^ρρεία έ Β^'ζαηεε εΐ Ιιιί 
ρεΓπιΐί; (Ιε ιηεηεηιπε νίε ρΙαδ εη ταρροΓΐ; ανεε δοη ΝΐεέρΙιοΓε 
III Βο1:3πί3ΐ:ε η'θ53 ρ33. εερεηάαηί:, ραδδεΓ οαίΓε & Ι'ορροδΐίίοη άεβ 
ιηοίηεδ, εη έροηδ^ηΐ: Εαθοείε αΙοΓδ ιηοπίαίε εΐ δε (Ιέεί(ΐ3 ροαΓ Μ^Γΐε 
ά’ΑΙαηΐε, εη ςηοί, εοπιπιε Ι’έεηί: Ζοη3^38^ ί1 ηε £ΐΐ; ρ3δ ηιΐεηχ: ονόεν 
^]ΐιον παρανομήσας η εί την Ευδοκίαν ήγόγετο. 

Εβ πΐ3Γΐ&β:6 έΐ^ίΐ; ίοΓπιεΙΙειηεηΙ; ίπΙεΓίϋί: 3ηχ ιηοίπεδ ρ3Γ Ιεδ εηηοπδ 
άε ΙΈ^Ιΐδβ εΙ 1» Ιοί ^^ν^1ε^ ΑΙοΓδ ςηε Ιεδ ιηειηΒΓεδ άη ^33 εΙεΓ^έ 
εΐΊ3ηί:Γεδ εΙ ΙεαΙεαίδ, ροιιν3Ϊεη£ δε πΐ3ΓίεΓ, Ιεδ ιηοίπεδ, ηιέπιε δ’ίΐδ οΒίε* 

π3Ϊεηί: 1ε ^Γ3<Ιε άε ε1ΐ3ηί;Γε οα (3ε ΙεεΙειίΓ, άαηδ ΓοΓίίΓε εεε1έδί33ί:ΐς[ΐΐ0, ηε 
ροηνΕΐεπΙ; εερεηά3ηΙ; δε ηΐ3ΓίεΓ. Οη δαίΐ: (^ιηε ρεηάαπί: 13 (^ηεΓεΙΙε ίεοηο- 

εΐ3δΐ;ε (726-842) Ιθ3 ειηρεΓεηΓδ, ροιίΓ βε ΙΐΙίέΓεΓ (3ε Γορροδίΐίοπ άεδ 
ιηοίηεδ, Ιεδ ΙοΓοεΓεηΙ αη ηΐ3Γί3βε, οοηίΓαΐΓεηιεηΙ; α ΙειιΓδ Γ6§Ίε5. Οοηδ- 

1:3ηΙίη V (740-775) ίΐ*: εχΐιΐΐίβΐ· α ΓΗίρροίίΓοπιε άεδ πιοίηεδ 3νεε άεδ 
ίειηιηεδ*. δοη Ηεηί:επ3π1: Ε&ο1ι&ποάΓ3εοη εοηΙ:Γ3ί§η3ίί: Ιεδ πιοίηεδ εί 

1 Ζοπ3Γ. 111,733· δίΐΓ 1β πιοη&δΙβΓβ <1βδ Μ3η£3.η63, οί. Ρ. ορ.οίί., 

76-81. 
2 ΟβάΓ. Π, 739 5 Ζοη3Γ. 1ΓΙ, 723* 
3 Ζοη3Γ. ΙΠ, 722; ΟεάΓ. ΙΓ, 73δ- 

^ ΟεάΓ. II, 702. €£. Ζοη^Γ. ΠΙ, 704 » Μ. ΑίΙ^Ι. 169· 

ό Μ. ΑΙίαΙ. 304· 

® ΖΟΠΕΓ. III, 722. 
^ Ιπδέίπ. Νον. 5» ο1ΐ· νΙΣΙ : ώ6 πιοηΕοΙιί ιιχοΓεπι άιιο&ηΐ:. 

8 Τΐ36ορ1ι. 676 Β ; 437 * 43^ (1ε Β. 

Κ.βαι&Γί4ΐι63 δΐΐΓ 1ε νίε ιηοηΕδίίίΐιιε ε Βγζ3.η^^ 45 

Ιεδ Γε1ι§·ίεηδεδ άε 3οη ίΐιεηιε 3 δε πΐ3πεΓ, δοιίδ ρεΐηε (1'έίΓε 3νεη§:Iέ3^ 

Ε’ΒίδίοίΓε (3ε Βγζαπεε οΙΪΓε ρΙιΐδίεπΓδ εχεηιρΙεδ <3ε πιοίηεδ οη <36 

Γε1ί§;ίεηδεδ δ*έί3ηί πΐ3Γίέ3. ΜίεΙηεΙ II 1ε Βέ§:ηε (820-829)» (3ενεηη νεηί 
Μεη ςη’ηγαπί ηίίίηηέ δα τέραΐδίοη ροιίΓ Ιεδ δεεοηάεβ ηοεεδ, βε ά6εί(33 

3 έροαδ6Γ ΕηρΙίΓΟδ^ηε, ίίΐΐε (3ε ΟοηδΙαηίίη VI, 3νεη§:1έ ραΓ 33 πιέΓε 
ΪΓεηε, ΕηρΗΓΟδγπε αναίΐ έΐέ, <3έδ δοη επίαηεε, ίοπίΐυε πιοπίαίε άαπδ ηη 
εοηνεηί άε Γίΐε (Ιε Ρήη^ίρο, οη εΐΐε νίναίϊ (Ιερηίδ 1οηβ:1:επιρ3. ΜίεΙιεΙ 
II αναίΐ; ίαίί 3ηΓ6Γ αη δέηαί ΙίίΙέΗίέ α Ια ηοηνεΐΐε ιηιρέΓαίηεε εί α 53 

(Ιεδεεπάαηεε *. Εη ηιοπίαηί δΠΓ 1ε ί,Γοηε, Τΐιέορίιίΐε δε ΙιΙία άε τεηνο- 

γεΓ ΕηρΙίΓΟδγηε άαηδ δοη εοηνεηί άε ΠΙε άβδ Ρήηεεδ, δαηδ ίεηίΓ 
εοηιρίε άη δεηηεπί ρΓείέ ρ3Γ Ιε δέπαί ^ Οέάιέηε * πιεηίίοηηε αηδδί Ιε 
ΗίαΓίδ^ε άε ΜίεΙιεΙ II 1ε Βε§:ηε ανεε ΒηρΙίΓΟδγηε, εοηδαοΓεε α Οίεη 
άερηίδ 1οη§^ίεηιρ3, πάλαι νυμφευϋεϊαα Χριαιω βί ηιεηαηΐ Ια νίε ιηοηα· 

είίςηε άερηίδ δα ίεηηεδδε άαηδ ηπ ιηοηαδίεΓε άε Ι’ϋε άε ΡπηΗρο; ί1 

8ί§·η3ΐε αηδδί ςηε ΤΗέορΙιίΙε τεηνογα Εηάοείε άαηδ 5οη αηείεη εοηνεηί, 
οη εΐΐε αναϊί έίέ ίόηάηε, εν φ πρώτον την κοσμικήν άπέ'&ετο τρίχα^. Εο 
ηιαΓία^ε άε ΜίεΗεΙ II 1ε Βέ§·ηε ανεε ηηε Γε1ί§:ίεη3ε ηε δειηΙ)1ε ραδ ανοΐΓ 

δοηΙενέ Ιεδ ρΓοΙβδίαΙΐοηδ άε 1Έ§:1Ϊ3ε. Μαίδ ίΐ εεί νΓαί ςιηε ρεπάαηί Ια 
ΟηεΓεΙΙε ίεοηοεΙαδίε, Ιεδ Ιοίδ ρΓοΙιί^αηί 1ε πΐ3Γί3§:ε άεδ πιοίηεδ η’έίαιεηί 

ρΐηδ οΙ)3εΓνέ3 

Κοπιαίη II (959*9^3) ^ναίί ίαΐί ίοη(3Γ6 ηιοηίαΙεδ ραί Ιεαπ, αΒΙ^έ 
άε δίοηάίοδ, δεδ είπ(3 δοεηΓδ, ςηί, ί1 εδί νΓβί, δε ΙιαίεΓεηΙ (3ε ίείεν ΙεηΓ 
ΓοΒε ιηοπαεαίε εί 8*επιρΓεδ5έΓεηί άε ίαίΓε §:Γα3’. Ρΐηδ άε άΐχ αηδ ρΐηδ 

ΙαΓ(3, 3εαπ Ι6Γ· ΤζίπιίδΙίέδ (969* 97^) έροηδα εερεηάαηΐ Ι’ηηε ά*εηίΓε 
εΙΙεδ, Τάέοάοια*. II εδί νΓαίδεπιΙιΙαΒΙε ςηε ΤΐίέοάοΓα, Ηεη (^ηε νΐναηί 
άαπδ απ πιοπαδίειε η^αναίΐ ραδ ρΓοηοηεέ άε ν<3εηχ άέίίηίίίίδ. 

Αη(3Γοηίε ΕατηραΓάαδ, §;έπέΓ3ΐ ίΙΙηδίΓε, ίηΐ 3νεη§:ΐ6 εί εηίεηηέ αη 
εοηνεηί άη Οΐαπδί ΡαπΙέρορΐε^ ραΓ Απάιοπίε Ιογ Οοιηηεηε (1183- 

ί 185) ^®· ΤΗέοάοΓα Οοπιηεπε αναίί έίέ ίοηάηβ πιοηίαΙε, δηΓ ΓοΓάΓε ά*Απ· 

* ΤΗεορΙι. 688Β ; 445 Β. 0£. Α. ΕοιιιΒΕΓά, Οοηδίδηίίη V, εαιρεΓευΓ 
<1β8 ΕογπεΙπβ, Ραηδ 1902, ρ. ι6α 

2 ΖοπΕΓ. III, 349· 

3 ΖοπΕΓ. III, 353* 

^ ΟεάΓ. II. 95- 
^ ΟεάΓ. II, ΙΟΙ. 
® Τΐιεορίι 676 βί 688 Β ; 43^ εί 445 έβ Β. Οί. Ε ο ιη Ιι ε γ ά, ορ.οϋ., ι6ο - ιόι, 

τ Οε(3Γ. II, 344· 

^ ΟβάΓ. II, 392 ; ΖοπΕΓ. ΠΙ, 527· 
® διίΓ 16 οοιινβηί <3ιι Οΐιήδΐ ΡαπΙερορίε, εί. Κ.. 7 επί η, Βε (^έο&ΓΕρΙιίε 

εεεΙέδίΕδίίς^υβ..., Ρ·527'529· 
10 ΝίεέίΕ,δ 361· 
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ΰιοηΐα Ι^Γ Οοηιηεηθ. Αριέ. Ια άέΛέαηοε ίε οε άεΓη.«. Τ^εο3οΓα ίιιΐ: 

ίεη,αηάέε εη «αΠα^ε ραΓ 1ε γοΙ άε Ηοη^Γίε. ϋη .γηο<1ε, 

6ίαηΐίηορ1ε, άέοΙαΓα εείΐε ηηΐοη εοηίΓαΪΓε ααχ οαηοηδ άε 1 Εκΐίδε, οαΓ 
ΤΙιέοάοΓα αναΐΐ ρΓοηοηοέ 3ε3 νεεαχ εί ηε ροηναιΙ: ςαιΙΙεΓ Ια Γοΐ^ε ωο- 

ηαοαίε εΐ αε ιηαΓΐεΓ, ηιιαπά Ι)ϊεη ωειπε εΐΐε αναιΐ εΐε Ιοηάαε ωοη.αίε 

εαηοη άα εοηεϊΐε άε ΟΒαΙεέάοΐηε (451) ίηΙε>·<3·ί αιιχ εΙβΓΟδ .1 .αχπιοίηεα. 8οα. ρείπε ά'αηαΐΗέπιε, Ιοαίε ίοηοΗοη Iη^1^ια^^ε, εο^Γπε 

αιΐ85ΐ Ιοαίε άίεηϊΐέ εϊνΐΐε». ΙαδΙίηίεη Ιε>· άοηηα ίοΓοε άε Ιοί ααχ άεα^ι- 
ίεα αααίΓε εοηοΠεΒ <εεαπ,έηΙ<,ηεΒ». Εεα πιοίηεΒ εΐα.εηΐ αιπΒ, εχε^- 

ρΙέΒ άε 10«1: ^εΓνϊεε πιίΙίΙαΪΓε*. ΕΐαηΙ άοηηε, άη τεβίε <ιη ι_1 

άϋ εη ρΓίηοίρε αιι πιοΐηε άε εοηΪΓ_ (Ιο δοη εοηνεπί. ι1 εδΐ ενιάεηΐ ςια ι1 

ηε ροηναϊΐ έΐτε αδίΓεΐηΙ ά υη δεΓνϊεε πηΙιΙαίΓε. 
\ε πιοΐηε ηε ροηναΐΐ, ραΒ ρΙαδ ςπε 1ε οΙεΓΟ, νεΓδεη 1ε δαηε εΐ 

ΓΕίΙΐΒε Βε χηοηίΓαΐΙ ΐΓέδ τΐ^οηΓεηΒε εη οεΙίε τηαΙιέΓε. ΡαεΗνπιεΓε αρ- 

ροΓίε» (ΐηε. βοπβ 1ε Γέ§ηε ά·Απ<3Γοηϊε Π Ρα1έο1ο?αε (1282 ■ 1328). 

Ι^οΐηε ΗΐΙαποη άπ οοανεηΐ άε Ια ΤΙ,έοΙοΙ,ΟΒ ΡεηΗερΙε» ανα.Ι εΐε εη- 

νογέ ροπΓ ΐπΒρεεΙεΓ Ιεα άοπιαΐπεα άη ιηοηαΒίοΓε. Αιίαςηε ραη 
εηπειηΐ ΐ1 ΓέαηϊΙ εη ΙιάΙε ηαεΙςιηοΒ ΗοιπιηεΒ εΙ άε άείεηάιΐ ναιΙΙαΜ- 

ιηεηΐ. Εε £αϊΙ ραΓνΐηΙ α Ια εοηηαΪΒΒαηεε άε Γΐιΐίΐοηιηεηε άη εοανεηΐ ε 
άη ραΐΓΪαΓοΙιε, ςαϊ Βε άΐΒροδέΓεηΙ α ρΓεηάηε άε εενεΓεδ ΒαηεΙιοπΒ. Εε 
ηιαΙ^εηΓεηχ πιοΐηε άεπιαηάα αΐάε εΐ ρΓοΙεεΙΐοη έ ΡειηρεΓεαΓ, <ΐηι εηΐ 
8Γαηά ρεΐηε ά £Ιέε1ιΪΓ 1ε ραΐΓΪαΓοΙιε εΐ α οΐίΐεηπ 1ε ραΓάοη άε δοη ρΓΟ- 

?έ8έ Εεα ΒΐιηρΙεΒ οΙεΓΟΒ η’έΙαίεηΙ, άη τεαίε, ραΒ ηηεηχ ΐΓαιΙεα <ι_ηε ΙεΒ 
ιηοΙηεΒ έι εε ροΐηΐ άε νηε. 3οηΒ ΟοηαΙαηΙια VII ΡοΓρ1ινΓθ§επηεΙε 
(013-959). ΡΠ ΤΙιεπαεΙ, έΐαΐΐ εη ΐΓαιη άε άηε Βα ιηεΒΒε, 

ΙοΓΒ ηηε Βοη έ^ΙΐΒε £ηΙ αίΐααηέε ραη ΙεΒ ΑΓαΙ,εΒ. δαπΒ ρΓεηάΓε 1ε ΙεηιρΒ 

ά’δίεΓ ΒεΒ νέΙεπιεηΐΒ ΒαεεΓάοΙαηχ, Τάειηεΐ Β’έΙαηςα ΒηΓ ΙεΒ ® 

εΐ εη Ια« ?·«-—· Ι' ίΡ^· Ρ°"^ "" 'Γ" 
εΐ ηε ρηΐ ο1)ΙεηΐΓ Βα ΓεΐηΙέ^Γαΐΐοη8οηΒ ΜιΛεΙ VIII Ραΐεοΐοκηε 

(1201- 1282), Ρένάαηε άΆπάπηορΙε. Βαδΐΐε οη Βαηίααπι. 
νΐε ρεη έάΐΐΐαηΐε εΐ ηε Βοη^εαίΐ ςη’ά Ι,αΙαΐΙΙεΓ. II οΒα άεηιαηάεΓ α 1 εη.- 

1 ϋα Οειηεε, ΓείέΓεηαεδ οΐΙέεΒ. 
2 Οί. Ματΐη, 1*63 ΐΐιοΐιΐε3 Οοη5ΐ3.ηίΐηορ1ε, ρ. 294 ε αο β 4· 

3 ^η8ί^I1^βη, Νον. V, 2 ; 13Ι1 *· 

4 Ο. Τΐιεοά. I, 63, ίϊε άεευΓ. 
5 ρ&οΐινια. Η, 596·597· 
6 3ιιγ εε πιοη&5ΓέΓε, εί- Κ-. 7Ηηίπ, ορ.ειϊ., Ρ* 227· 3 · 

7 ΟεάΓ. II, 329· 

Κ.ειηαΓ9,χιε5 δΐιε Ια νΐε ηΐοηαβίΐς'ΐιε ^ Β^ζααεέ 47 

ρεΓεαΓ υη οοηιπι&ηάειηβπΐ ιηΐΙίίαίΓβ. Μίοίηεΐ VIII Ρ&1έο1ο§:ϋε Ιε ίίΐ; 3εΙ:εΓ 
εη ρΓίδοη εί Λνειι^ΊβΓ ^ 

Ι<Έ§:1ί58 ΆνοΛί ΚοΓΓεαΓ άη δ&π§;. Ι^οΓ5<ιηε ΝίοέρΙιοΓε II ΡΙιοΙίαδ 
(959*9^3) νοαίηί; ς[ηθ Γοη ΗοπογεΙ: οοπιιηβ ηι&η:5^Γ5 Ιεβ δοΐάβίδ ΙοιηΙ)έδ 
3η οΙΐ3πιρ ά’Ιιοηπεη.Γ, Ιε ρ^ίή^ΓοΙιε εΐ Ιεδ ένέςηεδ ρΓοίεδΙβΓεηί, εη τ&ρ· 

ρεί^πΐ ηη οαηοπ άε 53ΐηί Β^δΙΙε 1ε θΓ3ηά, έοΛΓί^ηΙ άεδ δΕίηίδ ιΠ5^δΙ:€Γ65 

ρεπάδηί ίΓοίδ 3ηδ οεηχ (^ηί Ηναΐεπί; ίηε αη εηπεπιί ρεπά^πϋ !& §^ηεΓΓβ *. 

ΟδΠδ οεδ εοηάίίίοηδ, Ι’Ε&Ηδε άενΕΐί δε πιοηίΓεΓ ιηΐΓ&ίίδΙίΙε ροηι Ιεδ 
οίετοδ εί Ιεδ ιηοίηεδ, εη ραΓεΐΙ 033. Εεδ ιηοίηεδ, ίοηί εοηιπιε Ιεδ οΙεΓοδ, 

η’αν^ΐεηί Ιε άΓοί άε εοπιΙ)αίίΓέ ςη’ 3νεε Ιεδ ^Γηιεδ άε άτοίίε, διά των 
δεξιών οπλών, ο’εδΙ η άίΓε Ιεδ ρπεΓεδ, εί ηοη δνεε Ιεδ 3Γπιε3 άε δ^δαοΗε, 

των αριστερών οπλών, ο*65ί 3 άίΓε, Ι’έρέε®. Ε*ηη άεδ §:π6£δ άεδ ΟΓεοδ 
οοηίιε Ιεδ Ι,3ίίηδ, έΐ&ίί ςηε Ι*Ε§:1ίδ6 Γοπίδίπε ρεΓηιείί3ίί 3ηχ ρΓεΙ&ίδ άε 
ΡΓεηάΓε ρβΓί 3ϋχ Ι^αί^ιΠεδ εί άε νεΓδεΓ 1ε δ3Π§·. Αηχ γεαχ άε ΡΕ§:1ίδε 
^Γεεηηε, ε’έίδίί Ια ηη Ιιοηιιαάε *. Αηηε Οοιηηέηε ® εχρΓίπιε δοη ιηάί· 
§:π3ίίοη άε νοίΓ ηη ρΓ^ίΓε ΙαΙΐα ρ3ΓίΐείρεΓ & ηη εοπιΙ)3ί, εε ςαί, άίί· 
εΐΐε, εδί εοηίΓδίΓε αηχ εαηοηδ, &ηχ Ιοίδ εί έ ΡΕναηδίΙε. Αηηε Οοπιηέηε 
αν^ίί Γ3ίδοη εί άε ιιοπιί)Γεηχ εοηείΙεδ οηί ρΓΟίεδίέ εοηίΓε Ιεδ 1ΐ3ΐ?ίίηάεδ 
^ηεΓπεΓεδ άη εΐ0Γ§·6 ά’ΟεείάεηΙ ^ II εδί εεΓίδίη ςαε Ιεδ εΙεΓεδ εί Ιεδ 
πιοίηεδ 1)7Ζ3ηίίηδ οΙ^δεΓν&ίεηί ηιίεηχ ΓΐπίεΓάιείΐοη ε^ήοπίςυε άε ροΓίεΓ 
Ιεδ &Γπΐ0δ. 

Οη ρεηί, εερεηάααί, δί^τηδΙεΓ ςηείςηβδ εχεερίίοηδ. Εοΐδςαε Εοπ- 

§;ίηθδ δε τένοΐί» εοηίΓε Αη^δίαδε Ιβί" (491 * 5^^)» Ρ^ΓΠιΐ Ιεδ εΙιείδ άε 
Γ&Γπιέε τεΒεΙΙε δε ίΓοηναιί Γένέ(ΐηε ά’Αρδπιεε Οοηοη, ηηί 3ΐ33ηάοππα 
δοη δίέ^ε ερίδοορδί εί δε ίΓ3ηδ£οΓηι& άε ρΓείΓε εη δοΙάαί εί δίΓβίέ&ε. II 

ιποηηιί, άη ΓΟδίε, άε βεδ 1^1ε3δηΓε3^ ΡΙιΐΗρρΐευδ, ηι&Γΐ άε ΟοΓάί&π 
δεεηΓ άε ΓεπιρεΓβηΓ Μ&αηεε, αν&ίί έίέ ίοηάη ιηοίηε δΡΓ ΓοΓάΓε άε 

ΡΗοΙί&δ (6ο2 · βίο) εί εηίεΓπιε αη πιοηαδίεΓε άε ΟΗΓ^δοροΗδ, ςη’ίΐ αναϊί 
ίοηάέ*. ΗβΓαεΗηδ Ιε ταρρεία, αΙοΓδ ςη’ιΐ ροΓίαίί εηεοΓε Ια ίοηδαΓε 
εεείέδίαδίΐςαε εί Ιηί εοηίη ηη ΐΓπροΓίαπί εοηιπιαηάεπιεηί ιηίίΐίαιΓε, εχεΓοέ 
αηραΓαναηί ραΓ ΟΓίδρηδ οη ΡΓίδοαδ, ^επάτε άε ΡΗο^αδ. ΡΗίΙίρρίειίδ £ηί 

4 ΡααΙι>Ίπ. I, 302. 
2 ΟίάΓ. II, 369. 
^ Νίοέίαδ 498· 
4 Ι^ηοΙιαΪΓβ, Ιπηοοεηί III βί Ια ηυβδίίοπ ά’ΟηβπΙ, Ραπδ ΐ907? Ρ· 240. 
5 Α. Οοπιη. II, 44 Β ; ΙΙι 2ΐ8, Ι,βΐ). 
^ Οί. Νοίβδ 8, ΓΑΙεχίαάβ, Βοηη 607 εί Β. Ι/6ίί>, Κοπιε, Κίεν εί Β^ζαηαβ 

α Ια ϋη άυ ΧΓβ 8., Ραπδ 1924, ΡΡ· 254· 237· 
^ Τΐιεορίι. 213 - 214 Β ; 138 άε Β. 
* Τΐιεορίι. 453 Β; 293 άε Β. οί, Ζοπαπ. III, 199· 
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Τν“ ΐρΐΓ^έ^Ι.^ .00ΐέ3ί.Βϋ,«.., αώ -ώηΐ £0Γ0β <3. Ιοί^. 1- 

• "Γηοηνίηΐ εχετο^Γ ^αοηη. ίοηαΐίοη ρρΗ^^Ρ^. Ι.·«η·<1Ί6 

γ'ΓβΞ ί”.... 
ϋΓβδ^Ιιιί** Ιά νί€ εηϊίέΓε άα ιηοιηε €1:311 3ΐ^50Γΐ3€β ρα Ρ > 

οί{1αΪ €ΐ ΐ€ 1^3V3^1. II Ρ^Γ ένΐ<ΐ€ηί ^ι11. 1^ ιηοιη€ η. ροιιναιί 
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(9Ι3·959)ι &ιια€η πιοίιΐ€, <5 άτιό των μοναχών Μ^Γΐ^ποδ Αγ§:υγ€, 

ςιιΐ δνβΐί ρΓΐδ ραΓί; α Ια οΊιιιίβ άβ Κοιηαΐπ Ι^έοαρέπβ, £ιι1: ΟΓέέ ραΓ 
Οοηβίαηίίη VII ραΐήοο €ί οοπιίε άβ ΓΕί:αΐ316^ II αοπιηιαικία ηηε αΓ· 

πΐ€€*. Π ϊποαΓαΙ πιίδέΓαΒΙβηιβηΙ: *. Εεε οΙίΓοηιςιιβιαΓδ ηθ (Ιΐδ€ηΙ ραδ άαηδ 
ςιΐ€ΐΐ03 οοϊκΐίίίοηδ ΜαΓίαηοδ αναιί: ριίβ, ρηίδ θέροδέ, Ια Γθΐ3€ ηιοπ&δΐ:!· 
ςίΐιβ. 8οιΐδ Κ-οιηαΐιι II (959*903), €€Γίαΐη ΐ€αη, €ι1ηι1^α^ €1: ο1γ€€, 

ςιιΐ ροπΓ άίνβΓδ ιηέίαίΐδ αναιί έίέ €ηί6Γπιέ άαπδ ιιη οοανοπί €ί αναιί 
Γ6ν0ίιι Ια Γθΐ3€ πιοηα5ίίαιΐ€ δΰΓ ΓθΓάΓ€ ά€ ΟοηδΙαηίίη VII ΡοΓρΙιγΓο^έη- 

Π€ί€, 8*€ηΐρΓ€δδα, α Ια ΠΙΟΓί ά€ €€ άβΓηΐβΓ, ά€ Γ6]€ί0Γ 0€ΐΐ€-€Ϊ €ΐ (ΐ€ Γ€- 

ρΓ€η<ΐΓ€ Γ1ια1>ϊί ά€ οΐ€Γ€, ιηοΐηδ άί££ϊοΐΐ€ α ροΓί€Γ. Εοπιαΐπ II Ιθ ρηΐ 
αΙοΓδ α δοη δ0Γνίθ€, ιηαίδ Ιε ραΙηαΓοΙίθ Ροΐγειιοίε ίηάί§:ηέ δοιηπια 
Ι’εηιρεΓενιΓ άε οΙιαδδεΓ άε Ια Οοιιγ οε τεπε^αί, ώς εξομοαάμενον τό των 
μονσζόντων επάγγελμα. Ε’επιρεΓειίΓ οΙ)]€€ία ςιιε δοη ρΓ0ίέ§:6 η’αναιί ραδ 
ρΓΐδ εη Γεαίίίέ ΓΗαΙίίί ιηοηαδίίςαε εί η’αναιί ραδ έίέ οοηδαοΓέ πιοίπε, 

ιηαίδ (ΐη’ΐΐ αναιί δΐιηρίοιηεηί ΙεΐπΙ, ραι: ΟΓαίπίε, άε πιεηεΓ Ια νίε Γ6ΐί§:ί- 
ευδ€, Εε ραίπαΓοΙιε ίίηΐί ραι αέάεΓ. Εε ρδεηάο-ιηοίηε 3εαη νέοηί άαηδ 
10 ιηοη^ε, δοηδ 1ε τέ^^ηε άε Κοχηαίη Π εί δ’εηιρΓεδδα βηδίιΐίε (Ιε τε- 

ρΓεη<ΐΓε ΓΗαΙιϊί πιοηαδίΐίΐαε, δαηδ ά’αΙΙΙεηΓδ ο1ιαπ§:εΓ ά’αιηε^ II δεΓηΙ>Ιε 
άοηε (4α’ΐ1 ιι*έίαίί ραδ ίαείΐε ροιίΓ ιιη ιηοίηε ίΐβ τεηίΓβΓ άαηβ Ια νίε εί· 
νίΐε, οαΓ 1ε ραίΓαιεΙιε νείΐΐαίΐ εί Ιεδ ετηρεΓειιΓδ εηχ-ηιεπιεδ έίαΙεηί £ογ- 

ςέδ άε ηε ραδ ΙιειίΓίβΓ ίΓορ οηνεΓίεπιβηί δοη αηίοΓΪΙέ. 8οιΐ3 ΜίεΙιεΙ IV 

(ιο34·ιο4ι)> Ι^ πιοίπε ^εαη ΓοΓρΙηαηοίΓορΙιε, ιηίηΐδίΓε ά.ε ΓειηρεΓεηΓ, 

πιεηα Ια ρο1ίίΙ(ΐη6 άε ΤΕπιρίΓε®. 

Εεδ εΙεΓΟδ, δοηιηΐδ α Ια πιέπιε ίηίεΓάΐείΐοη ά’εχεΓοεΓ άεδ ίοπείΐοηδ 
ραΐ^ΐίςηεδ, ΓοπιραίεηΙ ρΐηδ ίαειίειηεπί ςηε Ιεδ παοίηεδ ΙειίΓδ εη§:α§'επιεη£δ 
Γείί^τίεηχ, ροητ τεηίΓεΓ άαηδ 1ε δίέεΙε. δοηδ Αηαδίαδε Ι^γ (45ΐ·5^δ), 1ε 
ραίήεε Αρρίοη, ςηί αναίΐ εχεΓοέ Ιεδ Ιιαηίεδ ίοπείΐοηδ άΊπίεηάαηί §;0η0- 

ΓαΙ άεδ αΓπιέεδ, εί αναΐί έίέ ρΓέίεί άεδ ρΓέίοίΓεδ ® £ιιί άίδ^Γαείέ εί εχΐΐέ ^ 

εί ίοΓοέ ά’εηίΓεΓ άαηβ Ιεδ οΓάΓεδ α Νίεέε®. 3ιΐ5ίΐη Εγ 1ε ταρρεία εί 1ε 

1 ΤΗ. Οοηί. 435 -436; 752; 92ΐ· ^ί- Ογ^ιπι. 328; ΟεάΓ. II, 323· 

2 ΤΗ. Οοπί. 454 . 4^·:^ 
2 ΤΗ. Οοπί. 438. 
^ 06<ίΓ. II, 339- 564. 565- II δβπιΗΙε ραδ ^ιι’ΐΐ δ’&δίδδε έε 

[ Ιβαη ΟΗαΓίη&δ, ηοηιηιέ ρΓΟίοδραίΠαίΓε, ραΐΓίοβ βΐ £;Γαη(1 ΗέΙαίΓβίαΓςίϋβ ( ΤΗ. 
[ Οοηί. 470. 757 )■ 0£· Ο- 8 α Η1 ιι πι Η ε γ £ ε γ, υπ εηιρεΓεαΓ Η>'ζ&πίΐη αυ Χ® δΐέ- 

I οΐε: ΝΐεερΗοΓβ ΡΗοεαδ, Ραπ8 1890, ρ. 2ΐ. 
® ΜΐεΗ, ΑΙίαΙ. ιι. 
8 Μαΐαΐαδ 398· ^Ιΐ!"· ^^2. ΡΓοεορε, Βεί. ΡεΓδ. 39·4θ· ΤΗεορΗ. 225, 

226, 227 Β ; 146, Ι47ι 148 έε Β. 
ΜαΓεβΠ. εοιηεδ, αη 510. 

® ΤΗεορΗ. 256 Β; ι66 άε Β. 
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50 Κ.. Οχιίΐΐ&ηά 

ηοπΐΓη& ρΓέίεΙ: <3ε5 ρΓέί;οΪΓε5\ ΒαΓάαε Ρΐ3θ1ϊ:α5, ΗΙδ άε Βέοη ΡΗοΙίΗδ^εί; 
ηενειι άε ΝΐοέρΗοΓε Π Ρ1αο1ί&£. τένοΐΐέ οοηίΓε Ιε&η Τζΐηιΐδίίέδ, 
ΆΥΆΐί έί€ ίοηδυιέ είειο. Β&δΠε II 1ε Γ3ρρεΐ3, 1ε ^^έΒ. ιηπ^ΐΒίΓΟβ εί; Ιε ιηι!; 

& \& ίέΐε ά’ΐίπε αηηέε εοηΐ;Γε Βαιά^δ δΙςΙεΓΟδ. Κένοΐίε εηβυΐίε εοηίΓε 

Β&5ϋε II, ΐ1 ίαϊ ΐαε^ δοα8 ΟοηδΙαηίίη IX ΜοηοπίΕςηε (1042-1054). 

τιη εεΠ^ΐη ΝίεέρΙιοΓε, ευπικιταε, &ΐ33ηάοηη3 εοη έΙ;α1: άε ρΓείΓβ, απω- 

οάμενος τ^ν Ιερωσύνην εϋ, §:Γ3εε έ Ια ρΓΟίεεϊΐοη άε ΡετηρεΓευτ, ίαί 
ηοιηπιέ τεείειιτ εΐ είΓαΙορέάαΓςιιε εί εΙιαΓ6:έ άε άίΓί8:εΓ ιιηε εχρεάΐίιοπ 
εη ςχιαίίΐέ άε δίΓαΐέ^ε αηί;οΐ5:Γαί;οΓ. Οε 5Ϊπ&ηϋεΓ ^^έηεΓαΙ εοηάιιΐδΐΐ ΡαΓ- 

πιε α ππ άέδαδίΓε*. ^ ■,, · 3 
Βεδ πιοΐηεδ, ραΓ εοηίΓε, η'εΐαΐεηί ρακ ίηεαραάΙεδ α οΙ)ί;εηΐΓ αεδ 

άίσηΐΐέδ εεείέδίαδάςαεδ, πιεπιε Ιεδ ρΐιΐδ ΗαιιΙεδ εΐ: ηοιηΙίΓειιχ ϊχίΓεπί Ιοδ 

ηιοίπεδ, (ΐαϊ ραΓνίπΓεπΐ: α ΡερίδεοραΙ οπ αη ραίπατεαΐ:. Α εεΠαΐηεδ έρο- 

ςηεδ ιπεπιε, Ιεκ ρΐιΐδ ίπιροΓίαηΙεδ άΐ^ηΐίέδ εοείέδΐαδίΐ^ιιεδ εεπιΐίΐεηΐ; 

ανοΪΓ έΐέ αεεοΓάέεδ άε ρΓείεΓεηεε αιιχ ηιοΐηεδ, αη ^ιαηά άέρΙαΐδΪΓ άεδ 

οΙεΓΟδ *. ^ , 
ΡΈ^Ηδε αάπιεΙίαΐί: (ΐιιε Ροη ρύί: τεοενοΐΓ άαηδ Ιεδ ιηοπαδίεΓεδ Ιεδ 

ρεΓδοηηεδ ιπαΓίέεδ. ιηαίδ, ροιίΓ ένίίεΓ ίοαΐ; εοηίΐΐΐ. εΐΐε εχί§:εαιί: 1ε εοη- 

δεηίεπιεπί: άα εοη]οΐπΙ; τεδΐέ, άαπδ 1ε δΐέεΐε. ΤοηΙείοιδ, δΐ 1ε εοηδεηίε- 

ιηεηΐ η’εΐαίΐ ρα3 αεεοΓάέ, οπ αάΓηεΙϊαίΐ 1ε ροδΙηΙαηΙ; εοπιΐηε πονιοε . 

Ι,ε πονΐείαί άπΓαίΙ: ίΓοίδ αηδ εί εε η’εδί ςη^αριέδ εε άέΙαί ^αε 1ε ηιοιηε 
ίαΐδαΐΐ: 3α ρΓοίεδδΐοη άε ίοΐ Γε1ί§:ΐεϋδε Ό’αρΓέδ Ια 1έ§:Ϊ5ΐαΐΐοιι άε Ιιΐδΐι- 
ηίεη Ιετ 1ε ηονιεε εοπδεΓναΐΐ; ρεηάαηΐ Ιεδ ΐΓοΐδ αηδ άε ηονιειαϊ δοη 
εοδίαπιε 1α^ςπε^ Βα εοαίυιηε δ^έίαάΗί, άα τεδίε, άε ρεΓηιεΙΙτε απ πο- 

νΐεε άε τεοενοΐΓ Ια ΙοπδΐίΓε ε£ ΡΙιαάΐΙ πιοπαδίΐςπε αιι 1)ουί άε δίχ πιοΐδ . 

δοανεπί, απ δατρίυβ. άε ΙιαηΙδ ρεΓ5οηηα§ε8 τεοεναΐεπί Ια ΙοηδΠΓΟ εΐ 
ΡΗαΙ^ίί π1οηα5I^^11ε άέδ ΙεπΓ εηίΓέε νοΙοπΐαίΓε οη ίοΓοέε απ πιοηαδΙεΓε. 

Ι,εδ αηείεηηεδ τέ^Ιεδ δΠΓ 1ε ηονΐείαΐ: αναίεπί, άα τεδίε, εΐέ ηιοάΐίΐέεδ 

ραΓ 1ε ραΙπαΓοΙιε Ρΐιοΐΐυδ®. _ ^ _ 

ΑρΓέ3 ανοΐΓ 5αΐ3ί Ια ΙοπδηΓε εΐ ιενείια ΡΙιαΗί; ηοΐΓ άεδ ιηοιπεδ, 1ε 
ιηοϊηε πε άεναΐί ρ1α3 ςαΐΙιΙεΓ δοη εοανεηί, άα ιηοίπΒ 5απε ααίοπδαΐίοη. 

1 ΜαΙαίΗδ 44ϊ. Τΐιεορίι. 256Β, ΐ66 άβ Β. 

* Ζοη&Γ. III, 527· 544· 
3 ΟβάΓ. Π, 593· 597. 59δ, 599· 
^ Ραοΐΐ}^!!. ΙΙ, ι86- 187· 
ό Οί. Μ&γιπ, Βεδ ιηοίαεδ άθ ΟΡ, ρ. ιΐ2. 

3 Μ α Γ1 η, ορ οίΐ., ιΐ2 · 113. 
^ ^νιεί^η. Νον. V, οΗ. 2. 
3 Μ α Γ ί η, ορ.οίϊ., ιΐ3· 
3 Μ ατίη, ορ.οίΐ;., ι6ι · ιδζ. 

βθίπ^Γί^αεδ $ιΐΓ Ια νίβ ιηοη&3ΐϊςνιβ ε Β3·ζαηοε 51 

Ιδααε ΪΙ Αη§;ε (1185- ιΐ95) άεροδΟΓ 1ε ραΐΓίαΓοΙιε Βαδίΐε II Καπια- 

ΙέΓΟδ, ροαΓ ανοΐΓ ρεΓπιίδ α άε ηοΒΙεδ ίεηΐΓπεδ, Ιοπάαεδ πιοπίαΙεδ πιαΙ^^Γέ 
εΙΙεδ, δΠΓ ΡοΓάτε ά’ΑηάΓοπίε Γ^γ Οοπιηέηε, άε ςαίΐϋεΓ Ια Γοάε ποίτεάεδ 
πιοηιαΙεδ εΐ άε ιεηΙίΓεΓ άαπδ 1ε πιοηάε^. 

Βα Ιοί δε ηιοηίΓαίϋ δένεΓε ροπΓ 1ε πιοίηε £α§·ί1;ίί. II είαίΐ εοηίίΓαίηΙ 
άε ιερΓεπάΓε 1ε εοδίαπιε εεεΙέδίαδΙίίΐαε, ηιαΙ^Γε 5οη ίηάί^^ηίίέ* εΐ τείπ- 

ίέ§^Γέ άε ίοΓοε άαηδ 5θη εοανεηΙ;, αρΓέδ ανοίτ έϋέ άέεΐια άε$ ίοηεΐίοπδ 
εΐ άί§·ηίίέδ ςα’ίΐ ροαναίΐ; ανοίτ αεςαίδεδ^. Μέηαθ επ εαδ άε Γέείάίνε, 1ε 
πιοίηε ίϋ§:!ΐί£ εΙαίΙ Γέίηίέ§'Γέ άε ίοΓοε άαπδ δοπ εοανεηί. Π’αρΓέδ Ραη- 

είεηηε Ιοί, 1ε πιοίηε Γέεΐΐίνίδίε έΕαίί εΙιαδδέ εί; ίπδΟΓίΐ: ά’ααΙοΓίίέ άαηδ 
Ια Γπίΐίεε ^ Ι,έοη VI, εδϊίηιαπ!; εείΐε άίδροδίΐιίοπ ίηεοηνεηαηίε, δ’έΙένε 

εοηίΓε εεΙίε άΐδροδ^ίίοη^ Τοαίε ίοίδ, 1ε πιοίηε, ροπΓ ίααίε ^Γανε, ροα- 

ναίί είΓε οΗαδδε άε δοπ εοανεηί^. Όαηδ εε εαδ, ί1 ροαναΐί έίΓε Ροάίεί 
άε δαηεΐίοηδ δένεΓεδ, α Ια Γεςιαείε άα ραίΓίαΓοΙιε οα άε ΡααίοΓίίέ ραΙ)1ί· 
ςαε. Οερεηάαηί, ί1 εδί εεΓίαίη ςαε, §^Γαεε α άεδ ρΓοίεείίοηδ οεεαΙίεδ οα 
έ άεδ δαί)ίεΓ£α^εδ, Ι^ίεη άεδ ηιοίπεδ ραΓνεηαΐεηί α εοηααέπΓ αηε εοΓίε 
άε ΙίΙ^εΓίέ εί βτοδδίδδαΐεηί Ια ρ1ια1αη§:ε άε εεδ πιοίηεδ εΓΓαηίδ οα §:>^γο· 

να§·αεδ, δί ΪΓέςαεηίδ α Β7Ζ3ηεε^ Οεδ πιοίηεδ, ρΙαδ οα ηιοίηδ δαδρεείδ 
Γηαίδ ίηίη^αηΐδ εί ΙιαάίΙεδ, ίίηίδδαίεηί ραΓίοΐδ ραΓ ρΓεηάτε υπε ίηΠαεηεβ 
εοηδίάεΓαΙ)1ε άαπδ ΓΕίαΐ. Ιΐδ έίαίεηί ά’αίΙΙεπΓδ, ίοα]οαΓδ ρΓείδ, 5*ί1δ γ 
αναίεηί αναηϋα^ε, α άέροδεΓ Γ1ια1)ίί ηιοηαδίίςαε εί α τεηίΓεΓ άαπδ 1ε 
δίέεΙε. 

Αα εοπΓδ άεδ δίέεΐεδ, άε ποηΊΐ3ΐεαχ αΐ^αδ δ’έίαίεηί ρΓοάαίίδ άαηδ Ια 
νίε ηιοπαδίίςιαε εί ρεα α ρεα ΡααδίέΓε άίδοίρΙίηε άεα πιοηαδΙέΓεδ δ’εΙαίί 
ΓεΙάεΙιέε. ΟεΓίαίηεδ ρεΓδοηηεδ ρΓεπαίεπί ΓΙιαΗί ιηοηαδίίςαε, δαπδ ςαΐί· 
ίεΓ ΙεαΓ πααίδοπ εί δαπβ ΓειτιρΙίΓ Ιεδ άενοίΓδ άε Ια νίε Γε1ί§:ίεα8ε. ϋη 
εοηείΐε άε 86ι άαΐ ρΓεπάΓε άεδ πιεδαΓεδ δένεΓεδ ροαΓ ΓέρΓίπιεΓ εείίε 
εοαίαπιε®. Όε ρίπδ, Ια νίε αιοηάαίηε αναίί ρέηέίΓε άαπδ άίνεΓδ εοανεηΐδ 

1 Νΐοέίαδ 539· 
2 Νονεΐΐε νΠ ; Ρ. Ν ο α ΐ 11 6 5 · Α. Β 3 ί η, Βεε ΝονεΙΙεδ άε Βέοη VI 1ε 

δαββ, Ραπδ 1944. Ρ· 36-37· 
® ^νι3ί^η. Νον. 123, άε πιοηθεΐιο πιοιια{>ίεΓΪιια3 άεεεΓεηίε, ο1ι. 15· αρρθ8Ϊίο 

3ί5ί οίη^αίο, αυί άι^ηίίαίε Εΐιί: Γπϋίίία ηΐΐάΕί)ΐιηίιΐΓ εί ετίΓίβΙί ίοΓίυπ&ε ρΓορηαε 
είνίίαΐΐδ ίΓΕάεηίιΐΓ. Οί. 1ά, οΚ. 42: ηιΠίΙία εΐ ΙιοηοΓβ, δί (^ιιεπι 1ΐΕί)βΙ, ρποδ 
δροΗΕίΰπι, ίη ιηοη33ίεηιιιη Γαϊίίί, Οί. Οοά. ΙυδΙ. I, 3. 53· 

* ^ι1δι^η. Νον. 123, ο1ι. 42· 
5 Νονεΐΐε VIII, Ρ. ΝοαίΙεδ-Α. Βαίη, ορ.οίΐ., ρ. 38-41· 

® ^ηδι^η. Νον. 133. 9ΐι· V εί VI. 0£. Μεγϊπ, ορ,είί., 126. 

7 Ραοΐιγιη. I, 313 · 3Η· 

® Ματίη, ορ.εΙί., 157 “158· 
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ΐΓΒΠϋίοΓΠΐέϊ εη «οΗίΐρΐίΓεΒ ηοΜ05»Μ.ε3 Ιΐϋΐιίδ ρεΓΒΟππΒΒεδ εΐ Ιεδ 
δΓαπάεΒ ΰΕΠιεδ δ’ΕιαοοιηιηοάΕιίεηΙ; πΐϊΐ &ιιχ Γεβίειηειιΐδ ΐΓορ έΐΓθΐΐ3 εΐ 
ρΓεηΗΪεηΙ ρ^Γίοΐδ (1ε3 ϋΙ^εΠέδ εχοεδεΐνεδ. Ι<05 ΒΓΕίπάκ εοηνεηΐε <3ε Βν 
Ζϊηεε, ά&ηδ ΙεΒααεΙδ άεδ ρΓΪηοεδ εΐ ρΓΪηεεδδεδ <3ιι 53η8:, ϋΐπϊΐ ςηε άεε 
Ιιοπιπιεί ροΙϊΙίίΡεδ, νεηαίεηΐ κοιινεηΐ δε ΓέίιιβίεΓ, άενεηαΐεηΐ ρ^Γίοΐδ 

£ογεΓ3 ά’ΐη£ΓΪ§ΐϊε3 εί άε δο&ηά&ίεβ. ... 
ϋ’ΐΐη αιιίΓ6 οοΙέ, 1ε δέ^οηΓ άε Ια οαρΐίαίε έίαίΐ: ρεΓπΐειειιχ ροιιτ 1ε5 

πιοίηε3 61: ΝΐοέΙαΒ ® άέοΙαΓε ςιιε 1ε3 ιιιοίηε3 άεναΐεηΐ: ίπΐΓ Οοηδίαηίΐηορίε 
60ίηπΐ6 ]α(ϋ8 υΐ^^Βε ίιιγαίί: 1ε οΐιαπί ρ0Γίΐ(3ε άεδ δΪΓεηεδ. Ο'εδΙ ςη’α οεΐΐε 
έροςηε, Ιίΐεη άε ιηοίηεΒ η’αναϊεηΐ άε παοΐηε ςιιε Ια 1:οη3ηΓε, 1ε εοδΗιιηε 
61: Ια Ιοη^ιιε Ι^αΓίιε^ ΐ3ααο II Αη§·6, αρΓέδ δα ΓεδΙαηΓαίΐοη. ία£ εηίοιίΓε 
(1 ηηε ίοηΐε άε χηοΐηεδ, α Ιοη^ιιε 1>αΓΐ>ε, ροΓίαηΙ: 1ε εοδίππιε ϊποηαδίκΐηε 
ροιίΓ Ια Ιιοιιΐε άε ΓΕ^Ηδε εΐ ίεδίογαηΐ; α Ια ΙαΜε ΐιηρέηαίε*. 8οιΐ8 

Μϊεΐιεί VIII Ρα1έο1ο§·α6, αηε πιιιΙΙΐίικΙε άε πιοΐηε3, εη ηαρΐηΓε άε εοη- 

νεηϋ τηεηαΐϊ ηηε αΜεηϊε εαιηρα^τιε εοηίΓε ΓειχιρεΓεατΑ Αηδδΐ, δοηα 
ΑηθΓοηϊε II Ραΐέοΐο^ηε (1282-1328), 1ε ραΐΓίαΓοΙιε Αϋΐιαηαδε Ι^γ, απ- 

εϊεη πιοΐηε, ΙεηΙα (Ιε ΓέΙοηηεΓ 1ε ιηοηαείιίδηΐθ εη ίαΐδαηΐ: τεηίΓεΓ, ΙοηΙ; 

αη πιοΐη5, άαπδ Ια ιέ^ΐε Ιε3 ηιοίη63. <ϊηί ηιεηαίεηΐ: ηηε νίε ιηοηάαιηε, 

δοηνεηΐ πιέιηε βεαηάαΐεηαε ^ ΟεΠαίηδ ιηοιηεδ α1οΓ5 ιηοηϊαιεηΐ: α εΙιεναΙ, 
ίΓέαηεηΙαίεηΙ Ιεα ρ1αε63 ρηΙ^Ηςηεβ εί Ιεδ ίΙιέ^ίΓεδ, ρέηέίΓαιεηί <Ιαη3 1ε3 

ίαηιΐΐΐεδ τΐεΐιεδ ροηΓ εη ΙίΓεΓ ρΓοίΐί εΐ νΐναΐεηί; ΙαΓ^ειηεηΙ; αιιχ άερεηδ 
(Ιεδ ίειηιη63 ΒΐιρεΓΒΐίΐΐειίδεδ εΐ εΓεάαΙεδ. ΑΐΗαηαδε οΙ)1ι^εα εε5 ηιοιπεδ α 
Γέίηίέ^ΓεΓ 165 εοανεηΐ3, 8οιΐ3 ρείηε ά'είΓε ]ε1έ5 εη ρΓΪ3οη οα εχιίεδ. 

Μαΐδ ϊΐ εη ίηΐ: άεβ είίοΠδ ά’ΑίΙιαηδε, εοηιπιε αη ΧΙΙ^“ΐ6 δίεείε, δοηδ Ιεα 
ΕοΓπηεηεδ, άεδ είίοΠδ ά’ΕαδΙαΙΙιε Τΐιεδδαίοηίςΐηε^. ΑΐΗαηαδε ιηοΓί, 

ΓίηάίδείρΙίηε (Ιεβ πιοίπεα τεεοπηηεηςα®. 
Εε εοδίιιπιε πιοπαδΙίςηε εδί: άέ3Ϊ§:η4 ραΓ άε ηοπιΙίΓεηδεδ εχρΓε3- 

δίοηδ. Οη ρεηΐ: αΙεΓ 1ε3 δηΐναηΙεΒ: 

— τής πνενματιχωτέρας άμφιάσεως^. 

1 Ο η. Ώϊεΐιΐ, ΡίβηΓεΒ ΐ^γζαηίΐηεδ II, Ραπδ 1943, 73-77- νίωρέΓαΙηοε 

ΐΓέηβ ϋοιιΐζδ,δ. 
2 Νίοέΐαβ 271. 
2 ΝΐοέίΕδ 27ΐ· 
4 Νίοέί&δ 737· 
5 Ραοΐιγιη. I, 3Ι3· . , τ, · ι, 
6 Οί. Η. Β 6 ε 1ς, ΚΪΓεΙιε α. 11ιβο1θ2Ϊ3εΐιβ Ι^ΗεΓαίηΓ ηη Βγζαηίιηΐδείιεη Κβαεη·, 

Μαηεΐιειι 1959· 392. 
’ Οί. Η. Βεείί, ορ.είί·, 635· 
8 Νίε. ΟΓ680Γ. I, 182-183. 

9 ΝίοέΐΕδ 288. 
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— το μέλαν αμφιον 
— το μοναχικόν αμφιον *. 

— τό ένδυμα τό μοναχικόν^. 

— μελαμψορών ^ μελαμψορονοα^. 

— τά μοναχικά ®. 

— τά μοναχών 
— περί βολή μοναχική^. 

— τά μέΧανα ράκη^. 

— τά ράκη τά μοναχικά 

— το ράκος 
— τό τριχινον ράκος^^. 

— μέλαινα στολή 
— τό αγγελικόν σχήμα^*. 

— τό ^εοφιλ^ς <^χήΐ^ ^®· 

— τό τής μετάνοιας σχήμα^^. 

— τό μοναδικόν όχημα 
— τό τών μοναχών όχημα 
— τό τριβώνιον^^. 

— τό τριβώνιον κατά μονάζοντας^^. 

— τριβωνίον μελανός 
— μέλαν χρώμα Ρ. ΟυίΡΙ,ΑΝϋ 

I ΝΐοέΙαβ 189, 53°* 

* ΟΙγΐ£33 534* 

® ΖοηαΓ. III, 73^· 

* Μ. ΑΙΙαΙ, 59* 

5 Ο. ΑοΓοροΙ. 169, 3°4· 

6 Τΐιβορίι. 783, 7^4 Β, 501-502 άβ Βοογ. 

’ Οεάτ. II, 712- 

8 ΖοηαΓ. III, 312. 

® Αηηε Οοπιη. I, 134!>; Ι, Ι03 Ββί8. 

10 ΟεάΓ. II, 648. 

II ΖοηαΓ. III, 604, 7^9 5 Νίεόΐαδ 283. 

12 Μ. ΑΙΙαΙ. 59- 

1^ ΖοηαΓ. III, 313· 

1^ Αη. Οοπια- I, 134; I, ιο3 > Β®·' ι3ο. 
15 Νίεέίαδ 737* 
10 Οαηίαε. I, 4θθ· 
11 ΟεάΓ. II 43; Νΐεέίαδ 288; Βτγεηηε 125; ΑετοροΙ 2ο. θΓβ§:οΓ. III, 726. 

10 αεάΓ. II, 539* 
1^ Ογθ^^ογ. III, 238. 

ΖοηαΓ. III, 73°· 

21 ΝΐεβΙ&δ 283. 

22 ΖοπΕΓ, III, 733· 
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ΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΚΑΤΟΝΤΑΡΧΟΥ ΑΟΓΓΙΝΟΥ 
ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΤ’ ΑΥΤΟΥ ΜΑΡΤΥΡΗΣΑΝΤΩΝ 

ΔΥΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΩΝ 

*Η μορφή τοΰ Έκατονιείρχου Λογγίνου, ό οποίος επί κεφαλής των 
στρατιωτών παρέστη κατά την Σταυρωσιν χαι άνωμολογησε την θειότητα 
τοΰ Ίησοΰ, πολύ δλίγον άπησχόλησε μέχρι σήμερον τοίις μελετητάς τής δρ8ο- 

δόξοτι εικονογραφίας. Εντελώς εξ άλλου ανύπαρκτος είναι ή ερευνά περί τής 
άπεικονίσεως τών δύο στρατιωτών, οι οποίοι, συμψώνως προς την παράδο- 

σιν τής ορθοδόξου Εκκλησίας, ωμολόγησαν και αυτοί τον Χριστόν και εμαρ- 

τύρησαν μετά τοΰ Λογγίνου, συνεορτάζονται δέ την αυτήν μέ Ικεϊνον ήμεραν, 
δηλαδή την Ιβη'^ Όκτωβρίου. Έν τούτοις λεπτομερής εξέτασις μερικών παρα¬ 

στάσεων τής Σταυρώσεως επιτρέπει, ώς θά ίδωμεν, νά δισπιστώσωμεν την 
ύπαρξιν εϊκονογραφικής παραδόσεως σχετιζομένης προς τους δύο αΰτους 

στρατιώτας. 
Ή παρούσα μελέτη σκοπόν εχει άφ* ενός τήν διάλυσιν τής συγχύσεως, 

τής επικραιούσης μεταξύ τών δυτικών Ιδίως ερευνητών, ως προς την προε- 

λευσιν του ονόματος Λογγίνος, μέ τό οποίον είναι γνωστός είς τήν δρθόδο- 

ξον αγιολογικήν παράδοσιν δ *Εκατόνταρχος, ο παρισταμενος κατα την Σταυ- 

ρωσιν τοΰ Κυρίου, άφ* ετέρου δέ τήν έρευναν τών παραστάσεων τών δύο 
στρατιωτών, πού έπίστευσαν εις τον Χριστόν μετά τοΰ Λογγίνου και έμαρ- 

τύρησαν μετ’ αύτοΟ. 
Βεβαίως ή παρούσα ερευνά δεν είναι δυνατόν νά εξάντληση τό δυσχε* 

ρέστατον αυτό είκονογραφικόν θέμα τής παραστάσεως τών δύο στρατιωτών 
μαρτύρων, και τούτο, διότι ο αριθμός τών μνημείων, που ειχομεν υπ οψει 
και εις τά όποΐα άνεύρομεν ίχνη τοιαΰτης εϊκονογραφικής παραδόσεως, ήτο 
αρκετά περιωρισμένος. Δύναται δ'μως, νομίζω, ή προκειμένη εργασία νά δώση 
αφορμήν εις περαιτέρω ερευνάς δ'χΐ μόνον τών μνημείων, αλλά και τών κει¬ 

μένων τών σχετικών μέ τό ζήτημα αυτό, κειμένων, τών οποίων κατά τήν 
εργασίαν μου αΰτήν διεπίστωσα μέ αρκετήν πιθανότητα τήν ύπαρξιν, άλλα 
πού είτε Ιχάθησαν είτε δμως και νά σώζονται καί νά διέφυγον τήν προ¬ 

σοχήν μου. 

I. 

"Οπως είναι γνωστόν, ό έπΙ κεφαλής τών στρατιωτών, τών παοευρισκο· 

μενών εϊς τον Γολγοθάν κατά τήν Σταύρωσιν τού Χριστού, φέρεται εις τά 
Εύαγγέλια άνωνύμως είτε μέ τό λατινικόν όνομα τού στρατιωτικού του βα¬ 

θμού κεντνριων ( Μάρκ. 15-39, 44.45 ) είτε μέ τό εξελληνισμένον εκατόνταρ¬ 

χος (Ματθ. 27.54, Λουκ. 23.47). Τό όνομα Λογγίνος εύρίσκεται μόνον εις 
τό άπόκρυφον κείμενον τών Πράξεων τού Πιλάτου ^ επίσης δέ και εις τήν 

μεταγενεστέραν αγιολογικήν παράδοσιν ^ 

*Ως προς τήν καταγωγήν τού δνόματος τούτου, Λογγίνος, είναι πράγματι 
περίεργος ή σύγχυσις ή Επικρατούσα είς τήν παράδοσιν τής δυτικής Έκκ?.η- 

σίας. ’Ήδη τον Ιβον αιώνα ό περίφημος Ερρίκος Στέφανος ( ΗεπΓΪ Εεΐΐεηηε) 

δ συγγραφεύς τού γνωστοτάτου Θησαυρού τής Ελληνικής γλώσσης, συγχέει 
κατά τρόπον απίθανον τον Εκατόνταρχον μέ τον στρατιώτην, δ οποίος, συμ- 

φώνως προς τό κατά Ίωάννην Εύαγγελιον (19-34), έλόγχισε τήν πλευράν 
τού Ιησού έπι τού σταυρού, και υποστηρίζει ότι τό όνομα Λογγίνος παρά- 

γεται από τήν λόγχην®. Τήν σφαλεράν αυτήν γνώμην παρεδέχθησαν πλεϊ- 

στοι δυτικοί συγγραφείς, τελευταΐον δέ και ο Κ-βαυ, δ οποίος μάλιστα 
πιστεύει, μεταξύ άλλων, δη τό μυθικόν πρόσωπον του Λογγίνου είναι ή 
προσωποποίησις τής λόγχης και οτι τούτο προέρχεται από τήν συγχώνευσιν 
τού πεζού λογχοφόρου στρατιώτου τοΰ λογχισαντος τον Ίησοΰν και τού 
εφίππου εκατονχάρχου ^ Όμιλών δέ περί τής εϊκονογραφικής παραστάσεως 
τού Λογγίνου, παρατηρεί δτι « τό κύριον χαρακτηριστικόν του είναι ή λόγχη, 

από τήν οποίαν προέρχεται τό όνομά του καΐ πού τού χρησιμεύει ως λαλούν 

σύμβολον »! ® 

Έντε?νώς, νομίζω, περιττή είναι κάθε προσπάθεια άναιρέσεως όλων 
αυτών τών ανακριβείων, αί δποίαι δεικνύουν πλήρη άγνοιαν τής ορθοδόξου 
εϊκονογραφικής παραδόσεως. Είναι φανερόν δη και δ καΐ οί προ 
αυτού εβασίσθησαν είς τά δυτικά και μόνον μνημεία. ’Άλλως έχουσιν όμως 
τά πράγματα είς τήν ορθόδοξον εικονογραφίαν. Ό Εκατόνταρχος Λογγίνος 
είς τάς παραστάσεις τής Σταυρώσεως καΐ τών βυζαντινών και τών μετά τήν 

* Ο. ΤίδοθεηάοΓί, Εναηςεΐία βροοΓγρύα, έκδ. 2α, Ι.·ίρ.<5ίαβ 1876, 309: 

* Αο}'}'ΐνος δε ό εκατόνταρχοζ ΐΰιάμενος είπεν... ». Πρβ. και Ρ. 6. Ηοίτνεαίί, Α 
ΒίοδΓ&ρΗίθ3ΐ ΒίοΗοηηαΓ7 οί ίΐιε δαΐηίδ, Εοηόοη 1924, 614. 

2 Η. ΒβΙεΙίΛγε, δγη&χ&ηηηι Εοοίεείαβ ΟοπδΙ&ηΙίηοροΙίί&ΠΕβ, Βηιχεί- 

Ιΐ8 1902, 141 κ.έξ. Πρβ. καΐ τδ Συναξάριον του Μηναίου είς τάς 16 Όκτωβρίου. 

* Τό κείμενον παραθέτει 6 Ε· Κεϋί, Ιοοηοεταρίιΐσ άε Γατί ςΙιΓέίίεη, ΙΓ. 2, 

ΡίΐΜ3 1958, 813. 

* Κέαυ, ένθ’ άν., 812. 

5 Αυτόθι, 814, 



56 Α. Ξυνγοποΰλου 

αλωσιν χρόνων ούτε λόγχην κρατεί, πλήν σπανιωτάτων τινών εξαιρέσεων, 

οιίτε έφιππος εϊκονίζεται, έκτος ελάχιστων μεταγενεστέρων μνημείων, εις τά 

όποια ή δυτική έπίδρασις είναι λίαν καταφανής. 

Ό Όη 03η§:β εξάλλου, παραπέτων είς τό Γλωσσάριόν του (έν λ. Λογ* 

γϊνος) την περίεργον πληροφορίαν, την οποίαν δίδει ό Κωνσταντίνος ό Πορ¬ 

φυρογέννητος είς τό Περί .θεμάτων έργον του, οτι «. Λογγινονς γάρ Η^γον 

τονς χίλιάρχονς και κεντονρίωνας τονς εκατοντάρχονί » ( Βοηη, σ. 13.3), 

θεωρεί τό Λογγΐνος «ιάβγπ Αογχόρχης». Πώς τό Λογγΐνος περιέπεσεν 
εις την σημασίαν του άν βεβαίως ή πληροφορία του Πορφυρογεν- 

νήτου είναι ακριβής, δεν γνωρίζω οΰτε είμαι ό ένδεδειγμένος νά δώσω οΐαν- 

δήποτε έξήγησιν. *0 συσχετισμός όμως ύπό τοΰ Βιι Οαιΐ8:6 τοί5 δνόμτχτος 
Λογγΐνος προς τον Λογχάρχην δςρείλεται, νομίζω, είς . την συγχυσιν, τήν 
οποίαν ε’ίδομεν καΐ εΐς τον Ερρίκον Στέφανον, τήν συγχυσιν δηλαδή προς 
τήν λόγχην *. Εις τήν προκειμένην πάντως περίπτωσιν τοΰ Λογγίνου τής 
Σταυρώσεως είναι φανερόν δτι δεν είναι διόλου πιθανή ή συσχέτισις προς τον 
Λογγϊνον · Χι?άαρχον, δεδομένου δτι δ κατά τήν Σταυρωσιν παριστάμενος έπι 
κεφαλής των στρατιωτών ρητώς μαρτυρεϊται υπό των Ευαγγελιστών δτι είχε 

τον βαθμόν τοΰ εκατόνταρχου και δχι τον άνώτερον τοΰ χιλίαρχου· 

Είναι αληθές δτι εϊς χάς τοιχογραφίας των έκκλησιών τής Καππαδοκίας 
εΰρίσκομεν εις τήν σκηνήν τής Σταυρώσεως τό δνομα Αοί^χήνος ^ τό όποιον 
φέρεται κσΐ υπό τούς τύπους Λονγήνος^, Αοννγήνος^ και. Αουγΐνος^. Τούτο 
δμως συνοδεύει πάντοτε τον στρατιώτην, τον λογχίζοντα τήν πλευράν τοΰ 
*Ιησοΰ, ουδέποτε δέ τον Εκατόνταρχον. Είναι βεβαίως .προφανές δτι τούτο 
δφείλεται πράγματι εις σύγχυσιν προς τήν πράξιν, πού έκτελεΐ ό στρατιώτης, 

τον λογχισμόν δηλαδή τής πλευράς τοΰ Εσταυρωμένου, δπως ακριβώς εις 
τός ιδίας τοιχογραφίας ό στρατιώτης ό αντίστοιχος προς τον λογχίζοντα, ό 
υψών προς τον Πησοΰν τόν κάλαμον με τον σπόγγον, τον έμποτισμένον εις 
τό δξος, συνοδεύεται μέ τήν έπιγραφήν "Εσοπος^ προελθοΰσαν έκ συγχύσεως 
πρός τόν νοαωτιον, ό όποιος άναφερεται εις τό Εύαγγέλιον κατά Τωάννην'. 

1 Συγχυσιν τοΰ Λονχήνος πρός τό Λογγΐνος · Χιλίαρχος τοΰ Πορφυρογέννητου 
φαίνεται παραδόξως παραδεχόμενος καΐ ό Ο. Μ ί 11 β Ι, ΚεοΙιβΓοΙιβδ 3ιϊγ Γίοοηο- 

εΓ&ρΙιίβ άβ ΓΕνβηκϋβ, Ραπε 1916, 425, σημ. 1. 
® Ο. άθ ^^Γρ11^.π^οη, Π65 ό§1ί36δ ηιρεδίΓβδ άθ Οίίρρβάοοβ, Κείμενον, 

I. 2 , 390, 414. 446, 464. 

3 Αυτόθι, II. 1, 200. 

< Αυτόθι, I. 1, 131, 190, 282. 

5 Αυτόθι, I. 1, 224. 
6 Αύτόθι, I. 1, 102, 131, 190, 224, 282. I. 2, 414, 446 κ.ά. 

« ,,,οί δε πλ'^αντες σπόγγον ό^νζ καί νσοώπφ περι^εντες προοηνεγκαν ανχον 
τφ οτόματι » ( Ίωάν. 19. 29 ). 
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Τό έκ τής συγχύσεως δμως πρός τόν λογχισμόν προελθόν δνομα τοΰ 
λογχίζοντος στρατιώτου ή τό λογοπαίγνιον αυτό, δπως δ'χι πολύ ϊσως έπιτυ- 

χώς τό δνομάζει ό Ιετρίιμηίοη^ είναι πο?ιύ παλαιότεςον των καππαδοκικών 
τοιχογραφιών. Τό εΰρίσκομεν πράγματι υπό τόν τύπον Αογΐνος εΐς τήν 
μικρογραφίαν τοΰ συριακοΰ Ευαγγελίου τής Λαυρεντιανής Βιβλιοθήκης της 
Φλωρεντίας, γραφέντος και διακοσμηθέντος τό586 υπο τοΰ μοναχού Ραβουλά 
εΐς μονήν τής Μεσοποταμίας ^ Ό ΟΓθηεΐδεη, βασιζόμενος έπι τοΰ γεγονό¬ 

τος δτι τό δνομα Αογΐνος είναι ή μόνη ελληνική επιγραφή εΐς τάς μικρο¬ 

γραφίας τοΰ συριακοΰ τούτου χειρογράφου, επίστευεν οτι αυτή προσετεθη 
άργότερον άπό κάποιον "Ελληνα ή ελληνίζοντα μοναχόν ^ Τούτο όμως 
ΰπ’ ούδενός έγινε παραδεκτόν. *Αντιθέχως πάντες σήμερον πιστεύουν δτι ή 
μικρογραφία αυτή τής Σταυρώσεως, δπως και αΐ άλλαι ολοσέλιδοι τοΰ χειρο¬ 

γράφου, είναι αντίγραφα ελληνικού προτύπου άνιιπροσωπεύοντος τήνσυρο- 

παλαιστινιακήν καΐ γενικώτερον τήν ανατολικήν εΐκονογραφίκήν παράδοσιν^ 

Κατά τήν πιθανωτάτην μάλιστα γνώμην τοΰ ΜοΓβν, ή επιγραφή αυτή είναι 
εν ίχνος τοΰ ελληνικού προτύπου, το όποιον είχε προ οφθαλμών ό μοναχός 

Ραβουλάς 
Άλλα και άν ακόμη ήδύνατο νά έ'χη κάποιαν πιθανότητα ή γνώμη τοΰ 

θΓθηεΪ50Π, δτι ή επιγραφή Αογΐνος εις τήν μικρογραφίαν τοΰ συριακοΰ 
Ευαγγελίου είναι μεταγενέστερα προσθήκη, υπάρχει και άλλο μνημεϊον ολί¬ 

γον μεταγενέστερον τής τοιχογραφίας αυτής, εις το όποιον εΰρίσκομεν την 
ιδίαν επιγραφήν λατινιστί: Εοιι^ίητΑ'Β, συνοδευουσαν τον στρατιώτην τον 
λογχίζοντα τήν π?ι.ευράν τοΰ "Εσταυρωμένου. Είναι τό μνημεϊον τούτο η 
κατά τόν 8ο'' αιώνα γενομένη τοιχογραφία είς τήν εκκλησίαν 53ηοΙ;& Μ&πδ 
Αηίΐςαα, τήν άποκα?ιυφθεΧσαν εις τό Ροηιπι τής Ρώμης*. Ή τοιχογραφία 
αΰτή, έργον "Ελληνος πιθανώτατα ζωγράφου έξ Ανατολής, αντιγράφει, δπως 

ΙΟ. <3β 4€Γρίιαηϊοη, !,& νοίχ άβδ ιηοηαιηεηΐδ, I, Ρδτίδ-ΒηαχβΙΙεδ 

1930, 163. 
3 Εικών προχείρως παρά 01ι. Κ. Μοτεγ, Ε^τΐγ 01ΐΓΪ3ΐΪ3η ΑγΙ, 2α εκδ. 

Ρηηοοίοη 1953, είκ. 126. Πρβ. καν σ. 120. Έπίοης εν Ο β ΰτ ο 1, ΠιοΙίοηπ&ίΓε 
θΆταΙιέοΙο^ΐε ΰΓεΙΐεηηε εί άε Ι,ΐΙιίΓείε, III. 2, σ. 3075, είκ. 3380. Λεπτομέρεια 
μεγεθυσμένη εν Ε- Ο γ ο π άί ] δ, ΕΤοοηο^Γ&ρΙιΐε δγζ&ηΐΐηε άιι ΟΓαείίϊέ βιογϊ δατ 

1& ΟΓοίχ, ΒηιχεΙΙεδ ( 1941), πίν. II. 
2 λν. άε ΟΓϋαβίδεη, δαίπΙε Μαπε ΑηΙίςυε, Κοιηε 1911, 539. 

ί Ο Η. ϋΐεΐιΐ, Μαηαεί ά'&τί ^ίγζ&ηϋη, 2α Ικδ., Ρ&ήδ 1925- 1926, I, 253. 

Ο. \νυ1ίί, ΑΙΙοΗπδΙΙΐοΙιε υηά δγζ&ηΐΐηίδείιε Κτιηδΐ, I, 295. Ο. ΜϋΙεί;, Ε’ετί 
5γζ3ηΙΐη εν Α. ΜίοΙιβΙ, ΗίδΙοίΓε άε Γ&γϊ, I. 1. 229. 

δ Μοτεγ, ένθ’ άν., 120. 
® ΟΓϋηείδεη, ένθ* άν., πίν. ΕΧ. 1. 'Έγχρωμος άπεικόνισνς αΰτόθι, πίν. 

ΧΧΧΣΧ. Επίσης προχείρως παρά Λν υ 1 ί ί, ενθ" άν., II, σ. 542, είκ. 475. Μ ο γ ε γ, 

ενθ’ άν., είκ. 203. 
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ηδη παρετηρήθη, συριακόν πρότυπον εντελώς άναλονον προς την ανωτέρω 
μνημονευθεϊσαν μικρογραφίαν του Ευαγγελίου του Ραβου?ια, αλλ υπο μορ¬ 

φήν απλοποιημένην^ Τό πράγμα δεν θά φανή απίθανον εις τον εχοντα προ 
οφθαλμών δτι ή εκκλησία βαηοία ΜαΓΪ3. Αιιίίε[ΐι&, οπού η τοιχογραφία, 

άνήκεν εις μοναχούς έκ Συρίας®, "Ελληνας προφανώς. 

Την σΰγχυσιν τέλος μεταξύ λογχισμού και Λογγίνου εΰρίσκομεν ακόμη 
και εις τό γνωστόν σύγγραμμα ^Ιοτορία έκκλησίαστική και μυστική, το εσφαλ· 

μένως όποδιδόμενον είς τόν Γερμανόν, πατριάρχην Κωνσταντινουπόλεως. 

Έκεΐ πράγματι, προκειμένου περί τής λόγχης, την οποίαν χρησιμοποιεί ο 
ίερεύς διά ν* αφαίρεση τάς μερίδας από τόν άρτον τής προσκομιδής, γράφε¬ 

ται : « *ΑντΙ γάρ τής λόγχης τής κεντησάαης τον Χριστόν έν τφ οτανρφ νπο 

Λογγίνου, εστιν αντη ή λόγχη» ( Μΐβ^ηο, Ρ.Ο. 98, 397 Ο). Είναι, νομίζω, 

προφανές δτι ό συγγραφεύς τού πονήματος αυτού είχεν ύπ* οψει του άνατο* 

λικάς παραστάσεις τής Σταυρώσεως, εις τάς οποίας ό στρατιώτης ο λογχιζων 
την πλευράν τού Ιησού, συνωδεύετο, δπως εις τάς καππαδοκικάς τοιχογρα¬ 

φίας και τά παλαιότερα ανατολικά μνημεία, από την επιγραφήν ΛογγΧνος. 

Άπό την γενομένην λοιπόν έρευναν προκύπτει τό βέβαιον, κατά την 
γνώμην μου, συμπέρασμα δτι ή σύγχυσις μεταξύ τού λογχισμού τού Τησού 
ΙπΙ τού σταυρού καΐ τού Λογγίνου είναι πολύ πα?^αιά εις την χριστιανικήν 
Ανατολήν. Σπουδαιότερον δμως είναι τό γεγονός δτι τό ονομα τούτο Λογ- 

γΐνος συνοδεύει πάντοτε τόν στρατιώτην τόν λογχίζοντα την πλευράν τού 
*Εσταυοωμένου, ουδέποτε δέ τόν Εκατόνταρχον, προς τον οποίον ουδολως 

σχετίζεται. 
Ό *Εκατόνταρχος εις τάς καππαδοκικάς τοιχογραφίας τής Σταυρο)σεως 

συνοδεύεται, αν και ό'χι πάντοτε, μέ την επιγραφήν ΛογγΧνος εκατόνταρχος^ 

ή καΐ άπλώς *0 εκατόνταρχος^. Πλήν δέ τής Καππαδοκίας, και εις άλλας, 

επαρχιακός ιδίως, παραστάσεις τής Σταυρώσεως εΰρίσκομεν άναγραφόμενον 
παρά τόν Εκατόνταρχον τό ονομα του, δπως π.χ. είς τήν άπό τού 1202 

τοιχογραφίαν τής Μονής Κλεισούρας ( Παληομονάστηρο) παρά τό χωρίον 
Βρονταμάς τής Λακωνικής, δπου έπΙ τής άσπίδος τού Έκατοντάρχου άναγι· 
νώσκεται: « Λονκχήνος δ εκατόνταρχος ϊδών τόν σεισμόν κλπ. 

Ούτω έγένετο καταφανές δτι ιό ονομα τού Έκατοντάρχου Λογγΐνος 
ούδεμίαν απολύτως σχέσιν έχει προ; τήν λόγχην, δπως εσφαλμένως ύποστη· 

1 ΟΓΠΠβίδβη, ένΟ·* άν., 325. ·\ν υ 1 ί ί, ένθ’ άν., II, 542. Πρβ. τελευταϊον 
κοί Β. Ταΐ^οϊ Κίθ6, Τίΐ6 Ββ^ΐηπΐπ^ξδ ο£ ΟΤιπδίίεη Ατί, Ι,οπάοη 1957, 112, 

^ Βλ, Ιειρίι&ηίοη, 1^3. νοίχ όσδ πιοηιιιιισηίδ, I, 163. 
® ^β^ρI1&π^οη, Ββδ 6§;1ίδβ5 ηιρθδίτβδ άε Οαρρ&(1οο€, Κείμενον, I. 2, 348. 

^ Αδτόθι, I. 3, 414, 446, 464, II. 2, 346. 

® Περιγράφεται υπό Ν. Δρανδάκη, 'Η ΙσΓορική Μονή τής Κλεισούρας ή 
Παληομονάστηρο Βρονταμά Λακωνίας, Ά·0·ήναι 1958, 14. 
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ριζουν οΐ δυτικοί ερευνηταί. Πρόκειται περί κυρίου ονόματος δχι ασυνήθους 
είς αρχαίας επιγραφάς \ γνωστός δέ είναι, μεταξύ πολλών ά?ιλων, δ σοφι¬ 

στής Λογγΐνος, είς τόν οποίον άπεδίδετο παλαιότερον τό «Περί ύψους» 

σύγγραμμα. 

*Ως προς τήν είκονογραφικήν παράστασιν τοΰ Έκατοντάρχου Λογγίνου, 

δέον νά παρατηρήσωμεν οτι ούτος ώς μεμονωμένη μορφή, έξω δη?ναδή τής 
σκηνής τής Σταυρώσεως, σπανιώτατα άπαντφ. Έκ τών βυζαντινών χρόνων, 

άπό τήν εύρισκομένην είς τήν εξ έλεφαντόδοντος Σταυροθήκην, τήν φυλασ- 

σομένην είς τήν εκκλησίαν τής Μονής τών Φραγκισκανών τής Οοτίοπα είς 
τήν Τταλίαν καΐ γενομένην επί τών ήμερων τού Νικηφόρου Φωκά ή τού 
Νικηφόρου Βοτανειάτου Ή επι τού έργου άλλωστε τούτου άπεικόνισις 
τού Λογγίνου εξηγείται άπό τό γεγονός οτι έντός αυτού περιεκλείετο τμήμα 
τίμιου ξύλου, έσχετίζετο δηλαδή τό άντικείμενον τούτο στενώς προς τήν 
Σταύρωσιν. Έκ δέ τών μετά τήν άλωσιν χρόνων μου είναι γνωστή άπεικό- 

νισις τού Λογγίνου είς μεταγενεστέραν άγιορειτικήν τοιχογραφίαν Τέλος 

περιγραφήν τών χαρακτηριστικών του παρέχει ή 'Ερμηνεία τών ζωγράφων^. 

"Οσον άφορ$ τάς απεικονίσεις τού μαρτυρίου του, καθώς και τών δύο 
μετ* αυτού μαρτυρησάντων στρατιωτών, ταύτας θά έξετάσωμεν κατωτέρω. 

Τό γεγονός τής σπανιωτάτης άπεικονίσεως τού Λογγίνου ως μεμονωμέ¬ 

νης μορφής οφείλεται πιθανώς είς τό δτι ούτος παριστάνεται φέρων φωτο¬ 

στέφανον, ώς άγιος δηλαδή, είς τήν σκηνήν τής Σταυρώσεως. Τήν παράστα* 

σιν δέ αύτήν τού Λογγίνου ιιέ φωτοστέφανον εις τήν Σταύρωσιν εύρίσκο* 

μεν παλαιότερον, δχι δμως πολύ συχνά, είς μνημεία άντιπροσωπεύοντα 
ιδίως τήν είκονογραφικήν παράδοσιν τής χριστιανικής *Ανατολής, δπως 
αι τοιχογραφίαι τής Καππαδοκίας^, καάώς και συριακαι ® και αρμένικα! ’ 

^ ΙΙΐ>β. προχείρως Ραρσ-ΒδηδεΙεΓ, λνδΓΐβΓΪίΐιςΙι άβτ ^Γΐβοΐιΐδςΐιεη Εί£β- 

ηατηεη, Π, 810. 
2Α, Οοΐάδΐηίάί-Κ. λνείίζηι&ηη, Πίβ ·δ7ζαηΙΐηί5θ1ΐ€π Εΐίεηΐϊβΐα- 

δΙίΐιΙρΙιΐΓβπ, II, ΒβΓϋη 1934, πίν. XXX, 77 (είς τήν δεξιάν κάτω γωνίαν). Προχεί¬ 

ρως τελευταΐον κοί έν Π. Τίΐΐδοί Κΐοσ-Μ. ΗίηηβΓ, Καηδΐ 3ΐΐδ ΒγζΆτιτ., 

Μΰποΐιεη 1959, πίν. 121. Πρβ. καΐ σ. 67, άριθ·. 120, 121. 

^ Παρεκκλήσιον τής Θεοτόκου εις τήν Μονήν Διονυσίου : Ο. ΜίΠβΙ;, Μοτια- 

ιηεηΐδ άε ΓΑίΚοδ. I. Εσδ ρβίηίπΓεδ, ΡαΓίδ 1927, πίν. 212. 1. 
^ Διονυσίου, Ερμηνεία τής ζωγραφικής τέχνης. "Εκδ. Α. Παπαδοπούλου- 

Κεραμέως, Πετρούπολις 1909, 194. 
5 ^6^ρI13η^οπ, 1,63 έ§1ίδ€8 άβ Οαρρ&άοοβ, 2ον λεύκωμα, πίν, 84. 2, 100.1, 

116. 2, 127. 1. 3ον λε^κ. πίν. 199. 1. 
® \ν. Η. Ρ. ΗαίοΙι, Ογ66ο αηά 37Γίαη ΜίπίΛίτίΓεε ίη ^ση1ε^1€1η, Ο&ιη- 

1)Γίά&β, Μ&δδΕοΙηΐδβΙΐδ 1931, πίν, ΕΧνί. 
δ. ΠοΓ ΝθΓ8β33ί&η, Μ&ηηδοηΐδ αΓΟίσπίβηδ ΐΙΙιΐδίΓβδ, Ρ^πδ 1937, 
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μικςιογραψίαι χειρογράφων· Ή άπεικόνισις δμως του Έκατοντάρχου μέ 
φωτοστέφανον γίνεται τίολύ συχνότερα είς τά μνημεία των χρόνων των 

Ι1α?ναιο?ιόγων*. 
Μέ τον φωτοστέφανον αυτόν τον περιβάλλοντα την κεςραλήν του Λογ- 

γίνου οι βυζαντινοί άγιογράφοι ήθέλησαν νά καταστήσουν φανερόν δτι οΰτος 
είχε καταταγή μεταξύ των αγίων κατ* αυτήν τήν Σταΰρωσιν, από τής στι¬ 

γμής δηλαδή, κατά τήν οποίαν άνεγνιδρισε τον *Ιησοΰν υιόν Θεού (Ματ-θ. 

27.54, Μάρκ. 15.39). 

II. 

Κατά τό Μηναΐον και τό Συναξάριον, τήν 16^ν “Οκτωβρίου εορτάζεται 
δμου μετά τού Λογγίνου καΐ ή μνήμη των δυο στρατιωτών « των συναναιρε- 

#έντο>ν τφ άγίω Αογγίνω » Είναι οΰτοι οί δύο έκ των στρατιωτών, πού 
παρίσταντο μέ έπι κεφαλής τον Εκατόνταρχον κατά τήν Σταύρωσιν καΐ έπί- 

στευσαν εις τον Χριστόν, δπως και ό Λογγΐνος, τον οποίον ήκολούθησαν 
είς Καππαδοκίαν, δπου και έμαρτύρησαν μετ’ αύτου. 

Τούς δύο τούτους στρατιώτας εύρίσκομεν εικονιζομένους μετά τού Λογ¬ 

γίνου εις τήν παράστασιν τού μαρτυρίου του, δπως αύτη διεσώθη, εκτός 
άλλων, είς τήν μικρογραφίαν τού Μηνολογίου τού Βασιλείου Β^, τό όποιον 
άπόκειται είς τήν Βιβλιοθήκην τού Βατικανού*. 

Οί Βυζαντινοί δμως άγιογράφοι ήθελησαν νά δηλώσουν, δπως έκαμον 
καΐ διά τον Λογγίνον,. τήν μετάνοιαν και τήν εις Χριστόν ομολογίαν των 
δύο στρατιωτών και είς αυτήν τήν σκηνήν τής Σταυρώσεως. ’Ένδειξιν περί 
τούτου άρκετά σαφή μάς δίδει ή άπό τού 13°^ αΙώνος τοιχογραφία, εις τήν 
εκκλησίαν τού Γκράντατς τής Σερβίας. Είς τήν δυστυχώς λίαν κατεστραμμέ- 

νην αυτήν παράστασιν διακρίνεται όπισθεν τού Λογγίνου ανδρική μορφή 

Λίν. XXVIII. Τής αυτής, Αηηεηία βηά 11ΐ€ ΒγζειπΙίηβ Εηιρΐτο, Οαηι1>Γί<3β·€, 

Μ&8δ&ο1ιιΐδ6ΐΙδ 1945, πίν, XXVI. 

1 Πολλά παραδείγματα Ιν Μ ΐ 1 1 ο ί, ΚβοΙιβΓοΙιβδ δΐΐΓ Γίοοηο£Γ3.ρ1ιίε άβ 
ΙΈνΗη^ίΙβ, είκ. 429 κ.έξ. Βλ. καΐ Α. Ξυγγόπουλον είς τό περιοδ. Πελοποννη- 

σιακά, 1, 1956, 37. 

2 Μηναϊον τής 16'Ίζ Όκτωβρίου. Συναξάριον : ϋ6ΐε1ι&5^6, έν'θ'’άν., 143, 45, 

^ II Μεηοΐο^ΐο (ϋ Β&δϋίο II. Οοό. ν^τΐο. §:γ. 1613 ( Ο>άίθ€8 β νδ,ίίο&ηίδ 
δβίεοΐΐ, VIII). ΤοΓίηο 1907, πίν. 117. Ή ανέκδοτος μικρογραφία τοί3 Μηνολογίου, 

χοΰ περιεχομένου είς τον κώδ. Ογ. Τ1ι. Ρ. 1 του ΙνΐηοοΙπ Οο11β£6 τής Όξφόρδης, 

ό όποιος έγράφη είς τήν Θεσσαλονίκην τον 14ον αιώνα, εϊκονίζει ενα μόνον στρα¬ 
τιώτην μετά τοΟ Λογγίνου. "Ενα επίσης στρατιώτην εόρίσκομεν τον 16ον αΙώνα είς 
τήν τοιχογραφίαν τής τραπέξης τής Λαύρας τού Αγίου "Ορους ; Μ ί 11 β Ι, Μοηιι- 

ιηβηΐδ άδ ΓΑΙΙιοδ, πίν. 146. 2 ( μεσαία ζώνη ). Τό 1735 όμως ό Γεώργιος Μάρκου 
εις τήν Φανερωμένην τής Σαλαμίνας είκονίζει και τούς δύο στρατιώτας. 
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φέρουσα, δπως και ό Εκατόνταρχος, φωτοστέφανον*. Δεν δύναται, κατά τήν 
γνώμην μου, νά ύπαρξη αμφιβολία δτι ή μετά φωτοστεφάνου μορφή αυτή 

είκονίζει ενα των δύο πιστευσάντων στρατιωτών. 

“Από τόν άσφα?.ή, δπως τουλάχιστον νομίζω, ταυτισμόν τούτον έκκι- 
νοΰντες, δυνάμεθα ν’ άνεύρωμεν τόν στρατιώτην αυτόν εικονιζόμενον, άλλα 

κατά τρόπον λίαν συγκεκαλυμμέ- 

νον, καΐ είς άλλας παραστάσεις 

τής Σταυρώσεως. 

Χαρακτηριστική έπι τού προ- 

κειμένου είναι ή από τού 12®^ 

αΙώνος τοιχογραφία εις τήν Μαυ- 

ριώτισσαν τής Καστοριάς (είκ. 

1). Βλέπομεν δηλαδή εκεϊ, όπι¬ 

σθεν καΐ δεξιά τού Λογγίνου, ενα 
στρατιώτην άτενίζοντα τόν θεα¬ 

τήν καΐ συγχρόνως δεικνύοντα 
διά τής υψωμένης δεξιάς τόν 
Έσταυρωμένον, ακριβώς δπως 
καΐ δ Εκατόνταρχος®. Ή χειρο¬ 

νομία αυτή, πού επαναλαμβάνει 
ακριβώς τήν χειρονομίαν τού 
Λογγίνου, καΐ τό προς τήν θεα- Είκ. 1. Τοιχογραφία τής Μαυριώτισσας 

τήνεστραμμένον βλέμμα πείθουν, Καστοριάς, 

νομίζω, δτι δ ζωγράφος τής τοι¬ 

χογραφίας ήθέλησε νά δηλώση διά τού τρόπου αυτού δτι δ στρατιώτης 

οΰτος είναι είς των δύο πιστευσάντων. 

Τόν στρατιώτην τούτον θά εΰρωμεν καΐ κατωτέρω εικονιζόμενον κατά 
τρόπον ολίγον διάφορον. Προηγουμένως όμως είναι ανάγκη ν’ αναζητήσω- 

μεν εις τάς παραστάσεις τής Σταυρώσεως και τόν έτερον στρατιώτην τόν 
δμολογήσαντα τήν θειόζητα τού Ιησού. *Ως σημεϊον εκκινήσεως θά μάς χρη· 

σιμεύση και πάλιν ή τοιχογραφία τού Γκράντατς. Είς αυτήν βλέπομεν εικο- 

νιζόμενον μεταξύ τού Εσταυρωμένου και τού Εκατόνταρχου στρατιώτην 
εις τό πρώτον επίπεδον τής συνθέσεως, δ οποίος στρέφει τήν κεφαλήν προς 

1 Σχεδίασμα έν Μϋΐεί, Κ€θ1ΐ6Γς1ΐ65, σ. 449, είκ. 474. Επίσης έν Ο. Μ ί 1- 

Ιεΐ, ρδϊηίίΐΓβ άιι ιπθ3^βη βη Υου^οδί&νϊβ, Ρ&80. ΪΙ. ΑΙδυαι ρτεδεπί© 

ρετ Α. Ρτοίοιν, Ρ&ηδ 1957, πίν. 100. 2. Φωτογραφία, αύτόθι, πίν. 50. 3. Τ6 

σχεδίασμα εν Ο. ΒοδΙίονίά-8. Ν β π & ά ο ν ί ό, Οτα^ειο, Βδοετεά 1951, σ, 8, 

είκ. 5, δεν φαίνεται πολύ άκριβές. 
2 2. Πελεκονίδου, Καστοριά. I. Βυζαντινοί τοιχογραφίαι. Πίνακες, Θεσ¬ 

σαλονίκη 1953, πίν. 71α, 72α. 

ϊ 
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τον ΛογγΙνον, διά δέ τής υψουμένης άριστεράς δεικνύει τον *Ιησοΐ5ν επι του 
σταυροΰ. Τούτον δυνάμεΌα νά ταυτίσωμεν κατά τρόπον ασφαλή, αν τον παρα- 

βάλωμεν προς τον λίαν άνάλογον στρατιώτην, τον είκονιζόιιενον έπΙ ενός Ιλε· 
φαντίνου άναγλΰςρου του Μουσείου ΚαίδΟΓ ΡποάοΓίοΙ: του Βερολίνου* (είκ. 

2). Εις τό άνάγλυφον δηλαδή αυτό βλέπομεν εις την Ιδίαν θέσιν, μεταξύ του 

Εικ. 2. *Ελ6φά'ντινον ΕΙκ. 3. Έλεφάντινον 
άνάγλυφον Βερολίνου. άνάγλυφον Λονδίνου. 

Εσταυρωμένου και του Λογγίνου, τόν ϊδιον στρατιώτην στρέφοντα ομοίως 
τήν κεφαλήν προς τόν Εκατόνταρχον, δεικνύοντα διά τής άοιστεράς τόν *Ιη· 
σοΰν, ενφ διά τής δεξιάς κρατεί λόγχην ^ Τόν στρατιώτην μέ τήν λόγχην εις 
τήν δεξιάν έπανευρίσκομεν καθ* δμοιον περίπου τρόπον εικονιζόμενον και 
επι ετέρου ελεφάντινου ανάγλυφου άποκειμενου εις τό Μουσεΐον δουΐΐι 
Κ€η5Ϊη£·ίοη τοΰ Λονδίνου® (εικ. 3), μέ τήν μόνην διαφοράν δτι εκεί δεν 
δεικνύει διά τής άριστεράς τόν *ΙησοΟν, αλλά κρατεί μικρόν δοχεΐον, ή ερμη¬ 

νεία τοΰ όποιου ·θά μάς απασχόληση κατωτέρω. 
Ή λόγχη, τήν όποιαν κρατεί ό παρά τόν Εκατόνταρχον στρατιώτης 

1 Οο1ά5ηιίάί:-\\'εί1:ζιη3.ηη, ΟίβΤ^γζπητίηίβοΐιοηΕ)1ί6ηΐ3βΐη5ΐΣΐ3ΐρΙαΓειι, 

II, πίν, Ι^Χΐν, 196. Πρβ, καί Κείμενον, σ. 73, άριθ·. 196. Επίσης έν Αΐΐί άβΐ V 

ΙπίεΓηίΐζΐοηΑΐθ άΐ δίαιάΐ Βϊζπηίϊηΐ, Ε.οιη{ΐ 1940, II, πίν. Ι^ΧΧΧΥΙ. 
® Είναι πολύ πιθ^ανόν δτι καΐ είς τό Γκράντατς ό στρατιώτης έκράτει λόγχην, 

δπως συμπεραίνω από τήν '&εσιν τής μόλις διακρινομένης δεξιάς του χειρός. 

® Οοΐάδΐηίάτ-Υ^βίτζπιαηη, Ινθ-' άν., II, πίν. VII, 23. Πρβ. καί Κεί¬ 

μενον, σ. 30, άρ. 23. 
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αυτός είς τά ελεφάντινα ανάγλυφα τοΰ Βερολίνου καΐ τοΰ Λονδίνου, ’ίσως δέ 
ακόμη και εις τήν λίαν κατεστραμμένην τοιχογραφίαν τοΰ Γκράντατς, μάς 
οδηγεί είς τήν εικασίαν δτι οΰτος είναι ό ?.ογχίσας τήν πί^ευράν τοΰ Σωτή- 

ρος επι τοΰ σταυροΰ. Τήν εικασίαν αυτήν ενισχύει τό γεγονός δτι και εις τά 
δυο ανάγλυφα δέν εικονίζεται κατά τό αριστερόν μέρος τής συνθέσεως, οπού ή 

Εικ. 4. ΕΙκών Είκ. 5. Τοιχογραφία 
τής Μονής Σινσ. τής Μαυριώτισσας Καστοριάς. 

νυγεϊσα πλευρά τοΰ Ίησοΰ, 0 λογχίζων αυτήν στρατιώτης, δπως τόν β?^πο- 

πομεν κατά κανόνα είς τάς συνήθεις παραστάσεις τής Σταυρώσεως*. Ή θέσις 
τοΰ λογχοφόρου τοΰτου στρατιώτου π?>.ησίον τοΰ Εκατόνταρχου, προ; τόν 
όποιον στρέφει τήν κεφαλήν, δπως επίσης και ή χειρονομία του δεικνΰοντος 
τόν *Εσταυρωμένον, μάς οδηγούν εις τό λίαν πιθανόν συμπέρασμα, δτι ό 
στρατιώτης οΰτος, 0 νΰξας μέ τήν λόγχην του τήν πλευράν τοΰ νεκροΰ Ίησοΰ 
επι τοΰ σταυροΰ (Ίωάν. 19.34), είναι ό έτερος των δυο πού επίστευσαν 
είς τόν Χριστόν καΐ έμαρτΰρησαν μετά τοΰ Λογγίνου. 

Τήν άπεικόνισιν τοΰ λογχίσαντος τήν πλευράν τοΰ Ίησοΰ και μετανοή* 

σαντος στρατιώτου αΰτοΰ είναι δυνατόν ν’ άνεΰρωμεν είς σειράν δλην παρα¬ 

στάσεων τής Σταυρώσεως, είς τάς οποίας ή μετάνοια και ή εις Χριστόν ομο¬ 

λογία του ΰποδηλοΰνται κατά διαφόρους τρόπους 

1 Είς τήν τοιχογραφίαν τοΰ Γκράντατς τό μέρος τής συνΰέσεως μεταξύ τής Θεο¬ 

τόκου μετά τοΰ Ίωάννου καΐ τοΰ Εσταυρωμένου είναι κατεστραμμένον, ώστε νά μή 
είναι δυνατόν νά γνωρίζωμεν άν καί εκεί συνέβαινε τό ϊδιον. 

^5 
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ΕΙς μίαν εικόνα τής Μονής 2ινα, άνήχονσαν εις τον 11<>' ή πιθανωτε- 

οον είς τόν 120'’ αιώνα, 6 παοα τον Λογγΐνον ίστάμενος στρατιώτης, ο 
στρέφων πρός αύτον τήν κεφαλήν, είς μεν την δεξιάν κρατεί τήν λόγχην, την 
άριστεράν όμως φέρει παρά τήν παρειάν του' (είκ. 4), καμνει δηλαδη την 
τυπικήν χειρονομίαν πόνου, λόπης καί συντριβής, μέ τήν οποίαν εικονιζεται 
σχεδόν κατά κανόνα ό Ιωάννης ό Θεολόγος είς τήν σκηνήν τής Σταυρωσεως. 
Είναι φανερόν δτι μέ τήν χειρονομίαν αυτήν ήδέλησεν δ ζωγραφησας την 

εΙκόνα νά ΰποδηλώση τήν μετάνοιαν τού στρατιώτου. 

Ή λεπτομέρεια αυτή τής εΙκόνος τής Μονής Σινα μάς επιτρεπει να ερμη- 

νεόσωμεν κατά τοόπον άσφαλή τήν αινιγματικήν χειρονομίαν του λογχοφορου 
στρατιώτου, τού είκονιζομένου μεταξύ τού Εσταυρωμένου και της λιπο-^χου- 

σης Θεοτόκου είς τήν τοιχογραφίαν τής Μαυριώτισσας Καστοριάς (εικ. 6). 

Ό στρατιώτης ούτος στηρίζεται έπΙ τού δόρατός του και στρέφει την κεφα¬ 

λήν προς τήν Παναγίαν, ένφ τήν δεξιάν φέρει, όπως και ο στρατιώτης της 
εΙκόνος τού Σινά, είς τό πρόσωπον. εκφράζων διά τής χειρονομίας αυτης^τήν 
συμπάθειαν του διά τήν άπόγνωσιν καί τόν σπαραγμόν της Θεοτοκου Θτι 
δ στρατιώτης αυτός εις τήν τοιχογραφίαν τής Μαυριώτισσας είναι ο^λογχι- 

σας τόν νεκρόν Ίησούν δεικνύει δχι μόνον η θέσις του είς το μέρος, οπού η 
νυγεΐσα πλευρά τού Εσταυρωμένου, άλλά καί τό μακρόν δόρυ, που κρατεί . 

Καί εδώ λοιπόν καθίσταται φανερά ή πρόθεσις τοϋ ζωγράφου να υπο η- 

λώση μέ τήν χειρονομίαν αύτήν οτι δ λογχίσας είναι 6 έτερος τών δυο^πιστευ- 

σάν^ν στρατιωτών. Ή μόνη διαφορά από τήν εΙκόνα του Σινα είναι οτι 
δ τεχνίτης τής τοιχογραφίας παρέστησε τόν στρατιώτην έκφραζσντα την συμ- 

πόνεσίν του πρός τήν βεομήτορα. 'Η μικρά 8μως αυτή διάφορά προήλθε 
πιθανώτατα Ικ τοϋ δτι δ ζωγράφος τής Μαυριώτισσας δεν ηθελησε^ν αλλαξη 
τήν απ' αιώνων καθιερωμένην θέσιν τού λογχίσαντος. ο οποίος εικονιζεται 

πάντοτε πρός τό μέρος τής νυγείσης πλευράς τοϋ Εσταυρωμένου. 

III. 

Τό δτι δ λογχίσας στρατιώτης είναι δ ε"τερος τών πιστευσάντων εύρί- 

σκομεν ύποδηλοόμενον εΐς άλλας παραστάσεις κατά τρόπον διαφορετικόν, 

ά)Χ Αρκούντως επίσης ευδιάκριτον· 

1 Γ. καΐ Μ. Σωτηρίου, Εικόνες της Μονής Σινά, *Αθηναι 1956, 1958, Λευ- 

κθ3|ΐ(ΐ, είκ. 89. Βλ,, και Κείμενον, 102 κ·εξ. 

® Βλ. ανωτέρω, σ. 61, σημ. 2. „ , υ - α 
3 Τό άνω μέρος του δόρατος σώζεται αμυδρότατα, ώστε να δημιουργηται η 

έντϋπωσις δτι ό στρατιώτης ατηοίζεται έπΙ ράβδου. Προσεκτική όμως εξετοσις επι- 
τοέπει νά δ.οχοίνωμεν τήν μεταλλικήν αιχμήν τοϋ δόοαιος νψηλα πλησίον της ρ · 

τομής τής Εκκλησίας συλλεγοΰοης έντός δοχείου το αίμα και το ύδωρ εκ της πλευ 

ρας του Εσταυρωμένου. 
1 - 11-1960 
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Εις τό ζωγοαφημένον κάλυμμα του εις τά τέλη περίπου τοΰ β^υ αΐώνος 
ανήκοντας ξυλίνου κιβωτιδίου, τοΰ περιέχοντας ενθύμια έκ τών *Αν. Τόπων, 
τό όποιον άνεκαλΰφθη εις τό Σκευοφυλάκιον τοΰ παρεκκλησίου 8αηοΙ:α 
δαποΙοΓίιπι τοΰ Λατερανοΰ και άπόκειται τώριχ είς τό Μιΐδβο τοΰ 
Βατικανού, δ λογχίσας στρατιώτης εικονιζεται δπισθοχωρών έντρομος καΐ 
άποστρέφων τό πρόσωπον από 
τήν πληγήν, που ?καμε είς τήν 

πλευράν τοΰ Εσταυρωμένου ^ 

*Ακόμη δμως εντονωτέρα είναι ή 
διά τής πρός τά δπίσω κινήσεως 
εκφρασις τοΰ τρόμου τοΰ λογχί* 

σαντος στρατιώτου εις τήν μικρο¬ 

γραφίαν τοΰ περιφήμου κώδικας 
510 τής Εθνικής Βιβλιοθήκης 
τών Παρισίων, 0 όποιος περιέχει 
τούς λόγους τοΰ Γρηγορίου τοΰ 
Θεολόγου καΐ εγράφη μεταξύ τών 
ετών 880 καΐ 886 πρός χρήσιν 
τοΰ αΰτοκράτορος Βασιλείου Α' 

τοΰ Μακεδόνος * {εικ. 6 ). Εις τήν 
μικρογραφίαν μάλιστα αυτήν ή 

ζωηρά πρός τά όπίσω κίνησις, ή Εικ. 6. Παρισινός κώδ. 510. 

προελθοΰσα άπό τόν φόβον τοΰ 

λογχίσαντος εις τήν θέαν τοΰ έκ τής πληγής έξελθόντος αϊματος μετά τοΰ 
ΰδατος, τονίζεται ακόμη περισσότερον και μέ τήν σχεδόν όριζοντίαν θέσιν, 

τήν οποίαν έχει λάβει τό εις τήν δσφΰν του ξίφος, λόγφ τής ορμής τοΰ 6πι· 
σθοχωροΰντος. Τήν μορφήν αυτήν τοΰ μεθ’ ορμής δπισθοχωροΰντος εΰρί* 

σκομεν ακόμη τόν 11ο'' αιώνα είς τήν μικρογραφίαν τοΰ κώδ. 74 τής Εθνι¬ 

κής Βιβλιοθήκης τών Παρισίων ^ δπως και είς τό κατά τόν 14ο'' αιώνα 
γενόμενον βουλγαρικόν του άντίγραφον, τό άποκείμενον εΐς τό Βρεττανικόν 

^ Ο. \να1ίί-Μ. Α1ρ3.1οί{, ΟεπΙίηι&ΙεΓ άβτ ΙΙχοπθπιπ&ΙεΓβ!, Ηδΐίεταη 
Κβΐ ΟΓβδάβη 1925, σ. 315, είκ. 14. Παλαιότερον έχρονολόγουν τό έργον τοΰτο από 
τοΰ 10ο« αΙώνος. Είναι δμως βέβαιον δτι ανάγεται εις παλαιοχριστιανικούς χρόνους. 
Πρβ, λναΙίί-ΑΙ ρμΙο?ί, ενθ-’ άν., 259 {παρατηρήσεις είς τήν εΙκόνα 14 ). Βλ. 

έπίσης 'ννυΐίί, ΑΙΙο1ιη8ΐΗς1ΐ€ από θ^ΖδπΠπίεοΙι© Καηδί, I, 312, καΐ Μοτετ, 

ΕίΐΓΐγ ΟΗτίδίιμπ ΑγΙ, σ. 281, άριθ·. 129. 

3 Η. Ο πι ο η ΐ, ΜίηίΕίυτβδ άβδ ρΙιΐ3 αηοίσηε ιησαιΐ80ΐ·ίί:8 βτσοδ άε Ιβ. Βί51ΐο- 

ίΐιέηυε ΝαΙίοηαΙο, Ρ&τίδ 1929, πίν. XXI ( άνω ζώνη ). 
3 Η. Οιηοηί, ΕνεπΕΪΙβδ ε,νβο ρβΐπΐυτβδ άιι ΧΙβ δϊεοίε, Ρατίδ 

1908, I, πίν. 50. 
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Μο-υσεΐον*. Ό μετά τρομου τέλος οπισθοχωρων στοατιώτης δεν εΐναι άγνω¬ 

στος εις την εικονογραφίαν της εποχής των Παλαιολόγων 
"Οτι δέ εις τά μνημεία, πον άνεφεραμεν, δ λογχίσας αυτός στρατιώτη; 

εικονίζεται πράγματι υποχωρών μετά τρόμου, δύναται νά βεβαίωση ή σΰγ- 

κρισις πρός τάς συνήθεις παραστάσεις τής Σταυρώσεως, εις τάς οποίας ουτος 
λογχίζει την πλευράν του Ίησοΰ ευθυτενής και αδιάφορος, ουδόλως επηρεα¬ 

ζόμενος από τό θαύμα, τό συντελεσθέν διά του λογχισμοΰ του^ 

Ό στρατιώτης λοιπόν αυτός, δ δπισθοχωρών μετά τρόμου εις την θέαν 
του εκ τής πλευράς του Σωτήρος έξελθόντος αίματος μετά του υδατος, είναι 
χωρίς αμφιβολίαν δ ετερος των δυο μετά τοί5 Λογγίνου πιστευσάντων. 

Μαρτυρίαν περί τουτου απολύτως σαφή μάς παρέχει τό γνωστόν θρη¬ 

σκευτικόν δράμα « Χριστός πασχών », τό άποδιδόμενον παλαιότερον εις τον 

Γρηγόριον τον Θεολόγον, και τό όποιον, όπως σήμερον μέ πολλήν πιθανό¬ 

τητα πιστεύεται, είναι εργον άγνωστου ποιητοΰ του ΙΙ^υ ή 12ου αιώνος^. 

Εις τό δράμα πράγματι αυτό ή Θεοτόκος, βλέπουσα τον στρατιώτην λογχί- 

ζοντα την πλευράν του “Εσταυρωμένου, ανακράζει: 

1082 πλευράς ^άρ αίμα κ* ον πεφνρμενον ηοτόν 

εβλνοεν ενύ-νς ώς εννγη τφ ξίφει 

ήβώντος άνόρός δυσμενών έζ Ανσόνων. 

1085 Διπλούς ετι βλύζει τε κρουνός αότό·&εν' 

αυτός ό* δ ννξας έκπλαγεις κέκραγέ πως 

ώς «Ι'στίν όντως Παϊς Θεόν νέκυς δδε». 

Τρέχει δ\ ορατέ, καΐ προσπίπτει ξνλφ, 

πίπτει ό’ επ’ ονδας τ^ ^έα νικώμενος, 

1090 στή&ός τε παίει καΐ περιπτύσσει πέδον, 

ενΰ·* ίκρίον πέπηγεν εμπεφυρμένον 

ρείϋ^ρψ καταρρέοντι της πλενρας ετι, 

άρνεταί τε χεροί κροννον και κάραν 

^χρισεν, ώς ^οικεν, ώς άγνιομι 
"Εκδ. ΒΓ&ηιΙ)3 {Τ6ΐι1)πβΓ). 

1 Β. Ρίΐο V, Εβδ πιίηί&ίιηβδ θε ΓΕνβηβϋδ άτι Γοΐ ^ββ11 ΑΙθχΛηάτβ & Εοη- 

άτεδ, δοίίδ 1934, πίν. 38, άριθ. 97. 

* "Οπως π χ. ή τοιχογραφία τής Γκρατσάνιτσας, ή μικρογραφία τοί5 κώδ. 93 

τής Έθν. Βιβλιοθήκης των Αθηνών κ.ά. Βλ. Μ ΐ 11 β Ι, ΚεεΠετοΙίεδ, είκ. 464, 465. 

* Βλ. προχείρως μερικά παραδείγματα εν Μίΐΐθί, Κβο1ιβΓθ1ΐ6δ, είκ. 433, 

447, 449 - 451 κ.α. 

^ Πρβ. Κ. Κτυιηθ&οΙιβΓ, Ιστορία τής βυζαντινής λογοτεχνίας, μετάφρ. 

Γ. Σωτη ρ ιά δ ου, II, 694 κ.έ|. "Ολη ή σχετική βιβλιογραφία εν νέηβΙίΛ 

ΟοίΙ&δ. Εε ίΙιεΕίτε & Βγζαηοε, Ρ&ΓΪδ 1931, 197 κ.έξ. Ή συγγρσφεύς προσπαθεί 

ν’ άποδειξη δτι τούτο εΐναι έργον του Γρηγορίου τοΟ Θεολόγου, άλλα τά επιχειρή¬ 

ματα της δέν πείθουν δυστυχώς τον άναγνώστην. 
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Είναι αληθές όχι είς τούς παρατεθέντας στίχους ή δμολογία «εστιν 

όντως Παΐς Θεοΰ νέκυς δδε» {στ. 1087) αποδίδεται ό'χι εις τον Εκατόν¬ 

ταρχον, άλλ’ εις τον λογχίσαντα στρατιώτην. Τοΰτο δμως εξηγείται, άν παρα- 

δεχίίώμεν δτι ό ποιητής τοΰ δράματος ήκολοΰθησεν, ώς φαίνεται, τήν διή· 

γησιν τού Ματθαίου, δπου τήν ομολογίαν κάμνουν και δ Εκατόνταρχος και 
οΐ μετ’ αυτού στρατιώται : « δ όέ εκατόνταρχος καΐ οι μετ* αυιοΰ τηρονν- 

τες τον *1ησθΰν, ίόο'ντες τον σεισμόν και τά γενόμενα ίφοβήϋηοαν σφόδρα, 

λέγοντες' άληάώς Θεοϋ νΙός ήν ούτος» (Ματθ. 27.54). ΚαΙ άλλη δμως 

διαφορά, χρονική αυτή, ύπάρχει μεταξύ τοΰ στίχου τού δράματος καΐ τής 
διηγήσεως τοΰ Ευαγγελίου. Τήν ομολογίαν δηλαδή «άληύώς θεοϋ υιός ήν 

οντος», κάμνουν, κατά τον Ματθαίον, δ Εκατόνταρχος και οι στρατιώται 
φοβηθέντες από τά υπερφυσικά γεγονότα, τά συμβάντα κατά τήν στιγμήν 
τοΰ θανάτου τοΰ Ίησοΰ, ενφ, κατά τον ποιητήν τοΰ δράματος, ή ομολογία 
τοΰ λογχίσαντος στρατιώτου γίνεται μετά τό θαύμα τής εκροής τοΰ αίματος 
και τοΰ υδατος από τήν π?ιευράν τοΰ νεκρού Ίησοΰ. Ίί ασφαλώς όχι πολύ 
σημαντική αυτή διαφορά προέρχεται πιθανώτατα άπό τήν διάρθρωσιν καΐ 
τήν δλην οικονομίαν τοΰ δράματος, δυνατόν δμως νά σχετίζεται καΐ πρός 
άλλους λόγους, όπως θά ίδωμεν μετ’ ολίγον. 

Περισσότερον, έκ πρώτης οψεως τουλάχιστον, δυσεξήγητος είναι ή 
λεπτομέρεια, ή περιεχομένη εις τούς στίχους 1088 · 1094 τοΰ δράματος, δτι 
δ λογχίσας στρατιώτης, μετά τήν ομολογίαν, έπεσε κατά γής και λαβών αίμα 
και ύδωρ άπό τά κηταρρέοντα εκ τής νυγείσης πλευράς τοΰ Ίησοΰ, έχρισε 
τήν κεφαλήν του ϊνα εξαγνισθή. Τό έπεισόδιον αυτό εΐναι, καθ’ δσον γνω¬ 

ρίζω, εντελώς άγνωστον εις τήν εικονογραφίαν ούχε δέ και άναφέρεται, άν 
δέν άπατώμαι, εΐς κανέν, μέχρι σήμερον τουλάχιστον, γνωστόν κείμενον. Είναι 
πολύ πιθανόν δτι θ ποιητής τοΰ δράματος εϊχεν ύπ’ όψει του κάποιαν άπό- 

κρυφον διήγησιν άγνωστον εις ημάς. 
Τήν ΰπαρξιν μιας τοιαΰτης απόκρυφου διηγήσεως μάς επιτρέπουν νά 

παραδεχθώμεν μερικοί εΐκονογραφικαί λεπτομέρειαι, τάς όποιας μάς διέσω¬ 

σαν τά μνημεία. Πράγματι, είς τό έί^εφάντινον άνάγλυφον τοΰ δοιιΐΐι Κοπ- 

5ίπ§:ί;οπ (είκ. 3), περί τοΰ οποίου έγένετο ανωτέρω λόγος, εϊδομεν οτι δ 
στρατιώτης, δ είκονιζόμενος πλησίον τοΰ *Εκατοντάρχου, κρατεί εις τήν άρι- 
στεράν μικρόν δοχεΤον. Τοΰτο δέν είναι βεβαίως τό περιέχον τό όξος, μέ τό 
όποιον έπότισαν τον Ίησοΰν κατά τάς τελευταίας ίου στιγμάς, διότι φυσικώ- 

τερον θά ήτο νά εκράτει αυτό δ όπισθεν έτερος στρατιώτης, δ ΰψώνων πρός 
τον Έσταυρωμένον τον κάλαμον μέ τον σπόγγον. 

Τήν σημασίαν τοΰ μικρού τούτου δοχείου μάς εξηγούν πλήρως μία καπ- 

παδοκική τοιχογραφία και έν έλεφάντινον άνάγλυφον. Εις τήν άπό τοΰ ΙΟ^ν 
δηλαδή αΐώνος τοιχογραφίαν τού Τσαούς Ίν τής Καππαδοκίας δ στρατιώ¬ 

της, δ λογχίζων τήν πλευράν τοΰ Ίησοΰ, κρατεί είς τήν δεξιάν δμοιον μικρόν 
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δοχείον, εις το όποιον ρέει τό εκ τής πληγής έξερχόμενον αΐμα μετά του 
υδατος^ (εικ. 7). *Η μορςχη αυτή εικονίζεται μέ ?'.ευχόν και πυκνόν γένειον, 

συνοδεύεται δέ από την επιγραφήν Λοκήνος, ουδεμίαν έπιτρέπουσαν αμφιβο¬ 

λίαν δτι πρόκειται περί του στρατιώτου του νΰξαντος τήν πλευράν του Ιη¬ 

σού. Εις χό έλεφάντινον έξ ά^νλου άνάγλυφον τής Κρατικής Βιβλιοθήκης του 

ΕΙκ. 7. Τοιχογραφία ΕΙκ. 8. Έλεφάντινον άνάγλυφον 
του Τσαούς "Ιν Καππαδοκίας. Μονάχου. 

Μονάχου (εικ. 8) εΰρίσκομεν και πάλιν τον λογχοφόρον στρατιώτην κρα¬ 

τούντα δμοίως τό δοχεϊον κάτω τής κεντηι’ϊείσης πλευράς του Εσταυρω¬ 

μένου 
Άπό τά δυο λοιπόν αυτά μνημεία προκύπτει τό -θετικόν συμπέρασμα 

ότι δ στρατιώτης, ό κρατών τό δοχείον και συλλέγων εντός αύτοΰ τό εκ τής 
πλευράς του *Ιησοΰ ρέον αίμα μετά του ύδατος, είναι αυτός ό λογχίσας. 

Είναι αληθές οτι 0 ΜίΙΙβΙ: τήν μορφήν είς τήν παράστασιν του Τσαούς *Ίν 
εΐχεν εκλάβει ώς τόν Τωσήφ από *Αριμαθαίας®, παρασυρθείς ϊσως από τήν 
λευκήν γενειάδα και από δ'χι πιθανώς λίαν ευκρινή φωτογραφίαν τής ά'λλως 

1 ^β^ρ^13.η^0 11, Ιγ63 έ§1Ϊ363 όβ 0&ρρ3.άοαθ, 2ον λεύκωμα, πίν. 142. 5. 

® Οο1ά8ΐιιίάΙ:-·\¥6Ϊίζιη&ηη, ενθ·’ άν., II, πίν. νίπ. 22. Βλ. και κεί¬ 

μενον, σ. 30, άριθ. 22, 

2 Μ ί 11 6 Ι, ΚβοΙιβΓοΙιβδ, 439 κ.έ|. σημ. 3. 
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λίαν άμυδράς αυτής τοιχογραφίας. Ή λόγχη δμως, τό ξίφος καΐ μά?αστα ή 
επιγραφή Λοκηνος, ούδεμιαν αφήνουν αμφιβολίαν δτι πρόκειται, δπως καΐ 
εις τό έλεφάνηνον άνάγλυφον τού Μονάχου, περί τού ?..ογχίσαντος στρα¬ 

τιώτου. 

Τά δύο λοιπόν αύτσ μνημεία συμφωνούν σχεδόν απολύτως μέ τούς στί¬ 

χους τού δράματος « Χριαχος ηάαχων », τούς οποίους ανωτέρω παρεθέσαμεν. 

Εϊδομεν δηλαδή εκεί δτι ό ίδιος στρατιώτης, πού έλόγχισε τόν Τησούν, 

μετενόησεν, ωμολόγησε τήν θειότητα τού Σωτήρος και λαβών αίμα μέ τάς 
χεΐρας του από τό ρέον εκ τής πληγής, εχρισε τήν κεφαλήν του προς εξαγνι¬ 

σμόν^. Ούτω προκύπτει τό θετικόν, ώς νομίζω, συμπέρασμα δη αΐ δύο έξε- 

τασθεΐσαι παραστάσεις, ή καππαδοκική δηλαδή τοιχογραφία και τό έ?^εφάν- 

τινον άνάγλυφον τού Μονάχου, έμπνέονται άπό τήν Ιδίαν άπόκρυφον παρά- 

δοσιν, είς τήν πιθανωτάτην ύπαρξιν τής οποίας μάς ώδήγησαν οί στίχοι τού 
δράματος. Τήν παράδοσιν δμως αυτήν δ ποιητής τού δράματος τήν μετέ¬ 

τρεψε κάπως, διά λόγους, τούς οποίους τού ύπηγόρευσεν ίσως ή οικονομία 
τού έργου του. Περιέγραψε δηλαδή τόν στρατιώτην συλλέγοντα τό αΐμα και 
τό ύδωρ μέ τάς χεΐρας του άντι εντός δοχείου, δπως βλεπομεν εις τάς δύο 
μνημονευθείσας παραστάσεις. 
Ή απόκρυφος αυτή παράδοσις, εις τήν πιθανωτάτην ύπαρξιν τής οποίας 

μάς ώδήγησαν οι στίχοι τού δράματος « Χρίστος ηάαχων » καΐ τά έξετα- 

σθέντα μνημεία, φαίνεται δτι κυρίως εσχετίζετο προς τό εκ τής νυγείσης 
πλευράς τού Σωτήρος εξελθόν αίμα μετά τού ύδατος. Τήν είκασίαν αυτήν 
καθιστφ πολύ πιθανήν μία σπανιωτάτη είκονογραφική λεπτομέρεια, τήν 
όποιαν εΰρίσκομεν τόν αιώνα είς τόν κώδικα 74 τής *Εθνικής Βιβλιο¬ 

θήκης των Παρισίων, καΐ πού τήν επαναλαμβάνουν τά κατά τόν 14°·'' και 
κατά τά τέλη τού αιώνος γενόμενα σλαβωνικά άντίγραφα του χειρο¬ 

γράφου τούτου. Εις δύο δηλαδή μικρογραφίας τής Σταυρώσεως, περιεχομέ- 

νας εις τόν Παρισινόν κώδικα 74, βλέπομεν παρά τήν βάσιν τού σταυρού 
καθημένην νεανικήν άγένειον μορφήν κρατούσαν δοχείον, εντός τού οποίου 
συλλέγει τό αίμα τό καταρρέον έκτου Εσταυρωμένου ® (εικ· 9). Χαρακτηρι¬ 

στικόν δέ είναι δτι ή μορςρή αύτη έ'χει επι τής κεφαλής μικροσκοπικόν κυλιν¬ 

δρικόν πίλον, είδος μικράς κιδάρεως, ομοιον προς τόν φερόμενον εις τήν 
βυζαντινήν εικονογραφίαν υπό τινων προσώπων τής Π.Δ. δπως ό Δανιήλ, οί 
Τρεις παϊδες κ.ά. ή υπό προσώπων έ| Ανατολής, δπως οί τρεις Μάγοι κ,ά. 

Τήν μορφήν αυτήν επαναλαμβάνουν κατά τόν 14ο'’ αιώνα δύο βουλγαρικά 
άντίγραφα τού Παρισινού κώδ, 74, άφ’ένός τό γραφέν διά τόν τσάρον Ίωάν- 

νην Αλέξανδρον και άποκείμενον είς τό Βρεττανικόν Μουσεΐον, δπου δμως 

^ Βλ. ανωτέρω, σ. 66. 
2 ΟιηοηΙ, Εν&η§;ϊ1δ3 ανβο ρβίηΙιΐΓββ δγζαηΐίηββ, I, πίν. 51, II, πίν, 180. 
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ή μορφή αΰτη είκονίζεται, μέ γένειον' (είκ, 10), αφ’ ετέρο-υ δέ τό χειρόγραφον 
του Έλισάβετγκραντ είς την Ρωσίαν ^ Την μορφήν τέλος αυτήν επανευρισκο* 

μεν και πάλιν άγένειον εις τό σλαβωνικόν Εύαγγέλιον ΰπ’αριθ. 14 τής Μονής 
2ουτσεβίτσας είς την Ρουμανίαν, γραφέν μεταξύ των ετών 1595 και 1606 ^ 

Ή πρώτη σκέψις θά ήτο νά θεωρήσωμεν την μορφήν ταΰτην άνάλογον 

Βρεττσνικοΰ Μουσείου. 

προς την εικονιζομένην κατά τρόπον σχεδόν δμοιον εις μίαν μικρογραφίαν 
τού άπολεσθέντος χειρογράφου τού Φυσιολόγου, τό όποιον εύρίσκετο είς την 
Ευαγγελικήν Σχολήν τής Σμύρνης ^ Ή συσχέτισις δμως αυτή δεν εΐναι 
δυνατή, διότι ή μορφή εις την μικρογραφίαν τού Φυσιολόγου είναι σαφώς 
γυναικεία και προσωποποιεί την Εκκλησίαν, όπως τήν βλέπομεν καΐ είς 
άλλα μνημεία, δδηγουμένην πολλάκις υπό Αγγέλου καΐ σπεΰδουσαν νά συλ- 

λέξη τό εκ τής πληγής τού *Ιησού ρέον αίμα μετά τού ύδατος, και δπως ρητώς 
τήν χαρακτηρίζει ώς τήν Καινήν Διαθήκην ή επιγραφή είς τήν μικρογρα¬ 

φίαν τού Σέρβικου Ψαλτηρίου τού Μονάχου^. Έξ άλλου ή μορφή είς τον 

ι Ρίΐον, εν'θ'’ άν., πίν. 37, Γ29. 

® ΜίΙΙδΙ;, Κ6ς1ΐ€ΓθΙΐ68, είκ. 459, έναντι σελ. 434. 

Όβτ ΝθΓδβδδίδηεν Τ1ΐ€ Ατί ΒαΙΙεΙίη, 9, 1927, είκ. 34. 

^ δίΓζγ^οτνεΙίΐ, Πβτ ΒίΙάετΙίΓδΙδ άβε ^Γΐβοΐιΐβοΐιβη Ρύγδίοΐο^υδ, 

Ινθίρζΐ^ 1899, πίν. XXIII, Πρβ. «αΐ σ. 44 κ.έ|. 

5 δ ΐ Γ ζ γ ο τν 5 1ί ΐ, Όίβ ΜϊηίΕΐιίΓεπ άοε δετδϊδοΐιβπ ΡβαΙΙεΓδ... ίη Μΰη- 

εΐιεη, λΥίευ 1906, 26 κ.έξ. κσΐ πίν. X, 24. 

Παρισινόν κώδικα 74 φέρει είς μέν τήν μίαν μικρογραφίαν ένδυμα ποδήρες 
οδηγούν εις τήν ύπόθεσιν δτι πρόκειται ϊσως περί γυναικός, εις δέ τήν άλλην 
βραχύ, φθάνον μέχρι των γονάτων, λεπτομέρεια πείθουσα δη πρόκειται περί 
άνδρός. Τούτο δέ έπιβεβαιοΰται από τήν μίαν τών μικρογραφιών τού βουλ· 

γαρικού αντιγράφου τού Βρεττανικού Μουσείου, είς τήν οποίαν ή μορφή 
είναι, ώς εϊδομεν, γενειοφόρος (είκ. 10). *Αλλ’ ή μορφή αυτή ασφαλώς δεν 
είκονίζει στρατιώτην. Τόν ταυτισμόν τούτον καθισχφ εντελώς αδύνατον ή 
λεπτομέρεια τού μικρού κυλινδρικού πίλου, τόν όποιον φέρει, ώς εΐδομεν, 

και είς τόν Παρισινόν κώδ. 74 και είς τά σλαβωνικά του αντίγραφα. Ό 
μικροσκοπικός αυτός πίλος, χαρακτηρίζων πρόσωπα τής Π.Δ. ή έξ *Ανατο· 

?νής προερχόμενα, ούδέποτε, άν δέν άπατώμαι, φέρεται υπό στρατιωτών. 

Κατά τρόπον εντελώς άπροσδόκητον, τήν περίεργον αυτήν παράστασιν 
μάς εξηγεί ή διήγησις περί τού μαρτυρίου τού Άγιου Βαριψαββά, Είς τό 
Συναξάριον δηλαδή τής 10^5 Σεπτεμβρίου, οπότε εορτάζεται ή μνήμη τού 
αγίου τούτου, άναγινώσκομεν; « Αατά τόν καιρόν, δτε τόν όεαηότην ήμων 

τόν κύριον *Ιησοΰν Χριατόν οΐ ^Ιουδαίοι ^σταύρωσαν, τις όνό^ατι ^Ιάκω¬ 

βος παρεατως τω σταυρφ· δατις &εωρήοας τόν στρατιώτην, τόν λόγχη έκκεν- 

τήσαντα τήν πλευράν τον Κυρίου, καΐ τό εκβλνζον εκ ταύτης αίμα και ύδωρ 
δραμών και λαβών κολοκνν&ην και ίν αύτη δεξάμενος τούς '&εορρντονς 

κρουνούς, κατείχε κρύφα.,, » ^ 

Νομίζω λοιπόν βέβαιον οτι ή είς τήν μικρογραφίαν τού Παρισινού κώδ. 

74 και τών σλαβωνικών του αντιγράφων μορφή, ή καθημένη παρά τήν βάσιν 
τού σταυρού και συλλέγουσα τό αίμα μέ τό ύδωρ, δέν δύναται νά είναι άλλη 
από τόν Ιάκωβον, περί τού όποιου γίνεται λόγος εις τό Συναξάριον τού 
Άγιου Βαοι-φαββά. Εις τόν ασφαλή ταυτισμόν τούτον βοηθούν καΐ ό μικρό- 

σκοπικός κυλινδρικός πί?ιθς, 0 χαρακτηρίζων, ώς εϊδομεν, πρόσωπα τής Π· Δ. 

καΐ ή γενειάς, τήν όποιαν φέρει ή μορφή εις μίαν τών μικρογραφιών τού 
βουλγαρικού Ευαγγελίου τού Βρεττανικού Μουσείου (είκ. 10). 

* Β€ΐ6ΐι&γ€, έν-θ-’ άν., 32. Όμοία είναι ή διήγησις καΐ εν Αοίε, δΗ,ηοΐο· 

ηιηΐ δ6ρΐ6Πΐΐ3Γί8, III, 498 κ.Ιξ. * Και τότε οι οτρατιώται ελ&όντες έπΙ τον ατανρον 

^δον τόν Ίηοοϋν ότι άφί}κε τό πνεύμα, και λαβών εις τών στρατιωτών λόγχην εννξε την 

π?.ενράν τον Ίησον, καί ενδέως εξήλδεν αϊμα και νδωρ. Ίδων ανδρωπός τις άξιος τοϋ 

Θεοϋ όνόματι Ιάκωβος το γεγονός, εχων εν τη χειρι αντοΰ κολόκννδαν, ενδέως δεις 

εδέξατσ αντό μετά χαράς μεγάλης, καί έπίοτενοεν είς τόν Χριστόν και άπίκρνβεν ίαντόν 

διά τόν φόβον τών Ιουδαίων». Ή κολοκύνΟ'η, ή περιέχουσα τό αίμα μετά τοϋ ύδα- 

τος, εικονίζεται παρά τόν Βσρι-ψαββαν είς τήν μικρογραφίαν τοΰ Μηνολογίου τοΰ 

Βατικανού, τήν παριστάνουσαν τό μαρτύριαν α-υτοΐ : II Μρηο1ο§;ίο, πίν. 25. 
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IV, 

Αι μέχρι τοΰδε έξετασθεΐσαι παραστάσεις έπΙ των μνημείων, κα-θώς καΐ 
αι εκ των κειμένων ενδείξεις, παρέχουν δυο διαφορετικάς παραλλαγάς σχετι· 
κώς μέ τό πρόσωπον, τό συλλέξαν τό αίμα μετά τοΰ ΰδατος, πού ερρευσεν 
δπο την νυγείσαν πλευράν τού Εσταυρωμένου. Εις την τοιχογραφίαν δηλαδή 
τού Τσαούς "Ιν και εις τό Ιλεφάντινον άνάγλυφον τού Μονάχου (εΐκ, 7, 8) 

6 συλλέγων είναι αυτός ό λογχίσας στρατιώτης. Προς τά μνημεία δέ ταϋτα 
συμφωνούν και οί στίχοι τοΰ δράματος ^ X^ίοτος πάοχα>ν»} με την μονήν 
διαφοράν δτι δ λογχίσας στρατιώτης δεν συλλέγει τό αίμα μέ τό ύδωρ εντός 
δοχείου, άλλ’ άγτλεΐ έ| αΰτοϋ μέ τάς χεϊρας καΐ χρίει τήν κεφαλήν του προς 
ε|αγνισμόν. ’Αντιθέτως είς τήν μικρογραφίαν τοΰ Παρισινού κώδ. 74 και 
των σλαβωνικών του αντιγράφων (εΐκ. 9, 10) δ συλλέγων εντός δοχείου τό 
αίμα μέ τό ύδωρ παρά τήν βάσιν τού σταυρού είναι δχι στρατιώτης, αλλ* Ιου¬ 

δαίος, τον όποιον τό συνσξάριον τοΰ Άγιου Βαριψαββά ονομάζει *Ιάκωβον. 

Ή δεύτερα δμως αυτή παραλλαγή δεν φαίνεται νά εΐχεν εύρυτέραν διάδοσιν, 

αν κρίνωμεν από τον λίαν περιωρισμένον αριθμόν των μέχρι τούδε, είς εμέ 
τουλάχιστον, γνωστών παραστάσεων έπΙ των μνημείων. *Η επικρατέστερα λοι¬ 

πόν παράστασις φαίνεται δτι είναι, δπως δεικνύουν τά μνημεία, εκείνη, κατά 
τήν οποίαν τό αίμα μέ τό ύδωρ συλλέγει εντός δοχείου δ λογχίσας στρατιώτης. 

Νομίζω δμως πολύ πιθανόν οτι και είς τήν τοιχογραφίαν τοΰ Τσαούς 
*Ίν και εις τό έλεφάντινον άνάγλυφον τοΰ Μονάχου πρόκειται ϊσως περί συμ¬ 

φυρμόν δύο διαφορετικών προσώπων. Δεν αποκλείεται δηλαδή άρχικώς άλλος 
νά ήτο δ λογχίζων στρατιώτης και άλλος, στρατιώτης επίσης, δ δεχόμενος 

εντός δοχείου τό αίμα μέ τό ΰδωρ. 

Είς τήν πιθανήν αυτήν εικασίαν δδηγοΰν μερικαί παραστάσεις επί δυτι¬ 

κών έργων, τά δποΐα άναμφιβόλως αντιγράφουν πρότυπα εκ τής χριστιανι¬ 

κής Ανατολής. Πράγματι, εις μίαν μικρογραφίαν τοΰ περί τό έτος 1000 ή 
καΐ έντός τοΰ 9°^ ίσως αιώνος γραφέντος λατινικού Ψαλτηρίου τής Ουτρέ¬ 

χτης είκονίζεται στρατιώτης μέ λόγχην προτεταμένην, ενώ ετερος, γυμνός 
μέ περίζωμα μόνον περί τήν δσφύν, συλλέγει τό εκ τής πλευράς τοΰ Εσταυ¬ 

ρωμένου ρέον αίμα μέ τό ΰδωρ εντός δοχείου έχοντος το σχήμα ποτηριού με- 

ταλήιρεως, εις δέ τήν άλλην χεΤρα κρατεί μικρόν δίσκον μέ τεμάχια άρτου (;) ^ 

Δεδομένου δτι ή μικρογραφία αΰτη συνοδεύει τον Ψαλμόν 115, δ ΒοΓβΤ 
έκφοάζει τήν γνώμην, δτι δ συλ?νέγων τό αίμα είναι αυτός ο Δαβίδ, συμφω- 

νως προς τον στίχ. 4 τοΰ Ψαλμοϋ : «Ποτήρίον σωτηρίου λήψομαι κλπ. », τον 

δέ δίσκον, πού κρατεϊ ή μορφή μέ τήν άλλην χεΐρα, σχετίζει προς τον στίχ. 

8 τοΰ Ιδίου Ψαλμοΰ; « ...οοϊ ϋνοω θυσίαν αι*νέσεως»*. 

1 Κ. ΒβΓδ έν Ο&ΙιίεΓδ ΑτοΙιέοΙοεΐί^ιιβε, 9, 1957, σ. 325, εΙκ. 2. 
2 ΑύτόθΊ, 323. 
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Ή ταύτισις αυτή είναι ίσως πιθανή διά τήν προκειμένην περίπτωσιν. 

Νομίζω δμως δτι ή λεπτομέρεια τής μορφής τής συλλεγούσης τό αίμα εχει 
αντιγραφή από παλαιοτέραν παράστασιν τής Σταυρώσεως, δπου αΰτη είκο- 

νιζε άπλώς στρατιώτην καΐ δχι βεβαίως τον Δαβίδ. Περί τούτου πείθει εν 
δυτικόν έλεφάντινον άνάγλυφον τού Μουσείου δοΐΛίΗ Κεη5ΪηΒ:1;οη τοΰ Δον- 

δίνου, παριστάνον τήν Σταύρωσιν και άναγόμενον εις 

τον 10'*'' αιώνα. Εις αυτό είκονίζεται ανδρική μορφή, 

προφανώς στρατιώτης, συλλέγουσα εντός δοχείου το 
αίμα, προ αυτής δέ ετερος στρατιώτης υψών τήν μίαν 
χεΐρα εις ένδειξιν θαυμασμού, ενώ εις την άλλην κρα¬ 

τεί λόγχην, τής δποίας διακρίνονται τα λείψανα ^ Ιην 
ανδρικήν μορφήν, ή οποία εις τό έλεφάντινον τούτο 
άνάγλυφον συλλέγει τό αιμα, έθεώρησαν ώς προερχο- 

μένην εκ παρανοήσεως προς τήν προσωποποιησιν τής 
Εκκλησίας, πού είκονίζεται συχνά εις τήν Σταύρωσιν 
έκτελοΰσα τήν πράξιν αυτήν. Ό Βογ®:, άπορρίπτων 
τήν ασύστατον ταύτην ερμηνείαν, υποθέτει δτι πρόκει¬ 

ται ίσως περί τοΰ Ιωσήφ έ| Άριμαθαίας, παρασυρ- 

θεις από τον οχι επιτυχή, ώς εϊδομεν, ταυτισμόν, τόν 
όποιον είχε κάμει δ ΜϊΙΙοΙ:, προκειμένου περί τής τοι¬ 

χογραφίας τού Τσαούς ’Ίν*. “Ότι εϊς τό έλεφάντινον 
αυτό άνάγλυφον πρόκειται ασφαλώς περί στρατιώτου ΕΙκ. 11. Έσταυρομένος 
άποδεικνύει κατά τρόπον απολύτως, νομίζω, ασφαλή βν Μυεεο Οϊνίαο 
ή παράστασις τής Σταυρώσεως επί ενός μεγάλου 1τα· Πίζης. 
λικού Εσταυρωμένου, δ όποιος εύρίσκεται είς τό 
Μαδοο Οΐνίαο τής Πίζης και ανήκει εις τό δεύτερον ήμισυ τοΰ 12®»^ αιώ¬ 

νας. ΕΙς τήν εικόνα αυτήν ή δλη σύνθεσις τής Σχαυρώσεως είναι τυπικώς 
βυζαντινή. *0 στρατιώτης όμως, δ λογχίζων τήν πλευράν τούΠησοΰ, παριστά- 

νεται φέρων τόν δείκτην τής άριστεράς χειρός εις τούς κλειστούς οφθαλμούς 
του, ενώ άλλος στρατιώτης όπισθεν αυτού συλλέγει εντός δοχείου τό αίμα^ 

(είκ. 11). 'Η παράδοξος παράστασις τοΰ λογχίζοντος στρατιώτου, δ οποίος 
φέρει τήν χεΐρα εις τούς κλειστούς οφθαλμούς του, είναι τό μόνον δυτικόν 

1 Αυτόθι, σ. 325, είκ. 3. 

2 Βθγ§, ενθ’ αν., 323. 
* Αυτόθι, σ. 321, είκ. 1. Είναι άξιον παρατηρήσεως δτι τό δοχείον, τό όποιον 

κρατεί 6 στρατιοιτης, εχει τό ίδιον περίπου σχήμα μέ τήν κολοκύνθην, δπως είκονί- 

ίΐεχαι αυτή είς τήν μικρογραφίαν τοΟ Μηνολογίου τοΰ Βατικανού, την παριστανου- 

σαν τό μαρτύριον τοΰ *Αγίου Βαριψαββά : II Μβηοΐο^ίο, πίν. 25. Αρά γε πρόκειται 
περί ώρισμένου λειψάνου, φυλασσόμενου εις κάποιαν εκκλησίαν τής χριστιανικής 
Ανατολής ή μήπως άμφότεροι οΐ ζωγράφοι ακολουθούν κοινόν ανατολικόν πρότυπον ; 
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στοιχείον εις τήν δλην συνθεσιν. Ή λεπτομέρεια πράγματι αυτή σχετίζεται 
προ; τήν παράδοσιν τής δυτι>ίής Εκκλησίας, συμφώνως προς τήν οποίαν ό 
λογχίσας στρατιώτης επασχεν από νόσημα των όφθαλμών και έδεραπεΰ-θη 
από σταγόνα έκ τοΰ αίματος του Ίησου τυχαίως πεσοΰσαν εις τό πρόσωπόν 
του ^ Τόν στρατιώτην τούτον ή δυτική παράδοσις ταυτίζει μέ τον Λογγΐνον, 

εξ αίτιας τής γνωστής συγχΰσεως τοΟ ονόματος του προς τήν λόγχην. Ό 
Λογγΐνος είναι, κατά τήν παράδοσιν αυτήν, 6 θεραπευθεις από τήν πάθησιν 
των οφΌαλμών του διά τοΰ αίματος του *Ιησοΰ, τό "θαύμα δέ αυτό υπήρξεν 
ή κυρία αίτια, διά τήν όποιαν ο·υτος Ιπίστευσεν εις τόν Χριστόν*. *Η παρά- 

δοσις αυτή περί τής θεραπείας των οφθαλμών τοΰ Λογγίνου διά τοΰ αίμα¬ 

τος τοΰ Εσταυρωμένου, εντελώς άγνωστος εις τήν δρθόδοξον Εκκλησίαν, 

οφείλεται πιθανώτατα είς σΰγχυσιν προς τά περί θεραπείας τής εκ Καππα¬ 

δοκίας τυφλής χήρας, ή οποία εΰρε τήν κεφαλήν τοΰ Λογγίνου είς τά 'Ιερο· 
σόλυμα και ίάθη, όπως αναφέρει τό Συναξάριον 

"Άν λοιπόν από τήν εικόνα τοΰ Εσταυρωμένου τής Πίζης άφαιρέσω* 

μεν τήν μικράν αυτήν λεπτομέρειαν τοΰ στρατιώτου, τοΰ φέροντας τόν δάκτυ- 

λον είς τους κλειστούς οφθαλμούς του, εχομεν κατά τά άλλα μίαν σύνθεσιν 
τής Σταυρώσεως τυπικώς, δπως εϊπομεν, βυζαντινήν, ή οποία εχει ασφαλώς 
αντιγραφή από πρότυπον τής χριστιανικής *Ανατολής. *Από τήν ανατολικήν 
δέ οΰτήν είκονογραφικήν παράδοσιν προέρχεται άναμφιβόλως και ή λεπτο¬ 

μέρεια τοΰ παρά τόν λογχίζοντα ετέρου στρατιώτου, τοΰ συλλέγοντος εντός 
δοχείου τό αίμα μέ τό ΰδωρ, λεπτομέρεια, τήν οποίαν εΰρομεν καΐ είς τά 
παλαιότερα δυτικά μνημεία, εις τήν μικρογραφίαν δηλαδή τοΰ Ψαλτηρίου τής 
0·υτρέχτης καΐ εις τό ελεφάντινον άνάγλυφον τοΰ Μουσείου δοαϊΐι Κ6η3ί§:Ιοη. 

Κατά ταΰτα πρέπει νά παραδεχθώμεν δτι άρχικώς, εις ωρισμένας του¬ 

λάχιστον παραστάσεις τής Σταυρώσεως, άλλος ήτο ό λογχίζων στρατιώτης και 
άλλος ό συλλέγων τό αίμα μέ τό ΰδωρ εντός δοχείου. Ένδειξιν περί τούτου 
άσφαλή, ώς νομίζω, μάς παρέχει ή σκηνοθετική διάταξις των Παθών τοΰ 
Χρίστου, τήν όποιαν άνεΰρεν ό αείμνηστος Σ. Λάμπρος είς τόν από τοΰ 

αιώνος Παλατινόν κώδ. 367 τής Βιβλιοθήκης τοΰ Βατικανού. Έκεΐ 
πράγματι άναγινώσκομεν: όντως ας φωνήο-η δ επατόνταρχος '*Αλη- 

^ώς Θεόν νίός ην οντος\ ^0 όέ κεντνρίων άς νύξτ^ τήν πλευράν αύτοΰ 

^ Βλ. τά σχετικά κείμενα παρά Βογ^:, ένθ’ άν., 319 κ.έ|- 

^ Βλ. τό κείμενον τής 1,6§:βπά& 3.αΓβ& παρά Β ε γ έν·θ·’ άν., 319. 

® Όεΐεΐϊ&γε, άν., 143. Κατά τόν Ησύχιον, ή χήρα, πρό τής εΰρε· 

σεως τής κεφαλής τοΰ Λογγίνου, « χειραγωγούμενη {/τιο χον ΙδΙον τέπνον οννήγε χόν 

χονν της γης, χαι τοΐς 6φ'&α?.μοΐς έσχέπτετο χαταηλάσαο^αι τονχον, Τσως εν αντφ ενρι· 

οκειν ηροοδοκόδοα τον φωτός κο?.λύριον προς τό άναβΡ.έψαι » (Μΐ§^η6, Ρ.Ο. 93, 

1556 ). Κατά δέ τόν Συμεών Μεταφραστήν, * νπό τον παιδός χειραγωγούμενη 

τον χσός έλάμβανε τής κόνεως, καί τοΐς όφϋαλμοΐς έπετίϋει » ( Μ ΐ § η 6, Ρ.Ο. 115, 40). 
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μετά λόγχης^ και ύτιοκάτωϋεν αύτοΰ ό... άς όέξηται τό αϊμα καΐ τό νόωρ » \ 

Δυστυχώς ή θέσις, δπου θ* άναγράφετο τό 6'νομα τοΰ μέλλοντος νά δεχθή 
τό αίμα καΐ τό ύδωρ, εχει άφεθή κενή εις τό χειρόγραφον μέ τήν σημείο)- 

σιν εις τό περιθώριον: «ζήτει ». 'Ως πρός τό πρόσωπόν αυτό πολλαι έγιναν 
είκασίαι. Ή Βενετία Κώττα ΰπέθετεν δτι θά ήτο εις "Αγγελος*. Τοΰτο 
δμως θεωρώ άπίθανον καΐ δι* άλλους λόγους, άλλα καΐ διότι 0 ^Άγγελος δεν 
θά ήτο δυνατόν νά ε-υρίσκεται « νηοκάτωΰ^εν» τοΰ λογχίζοντας. 'Ο Υο^Ί: 

εξ άλ?νθυ συμπληρώνει, αλλά μέ ερωτηματικόν, « ό εκατόνταρχος »καί τοΰτο, 

διότι επίστευεν δτι ό συγγραφεΰς τής σκηνοθετικής διατάξεως δεν έκαμε 
σαφή διάκρισιν μεταξύ κεντυρίωνος καΐ εκατόνταρχου ή δτι είχεν ΰπ* δ^ει 
του δύο διαφόρους διασκευάς, εκ των οποίων ή μία έγραιρε κεντυρίων καΐ ή 
άλλη εκατόνταρχος^. *Αλ?νά και ή συμπλήρωσις αυτή, δπως καί ή ολη υπό- 

θεσις τοΰ νο§·1:, δεν φαίνεται πιθανή. Ό εκατόνταρχος είναι ασφαλώς ό Αογ- 

γΐνος, ό δέ κεντυρίων δ στρατιώτης μέ τήν λόγχην, δ δποΐος ήδη από τοΰ 
6ου τουλάχιστον αιώνος φέρει, δπως εϊδομεν, τό ονομα Λογγΐνος εκ συγχύ* 

σεως πρός τόν λογχισμόν. *0 μέλλων λοιπόν νά συλλέξη τό αίμα μέ τό ΰδωρ 
δεν δύναται νά είναι ούτε δ εκατόνταρχος θ"υτε δ κεντυρίων. Ό Β6Γ§·ι τέλος, 

μή λαβών ίσως υπ* δήιιν τό Ιλληνικόν κείμενον τοΰ Ευαγγελίου, συγχέει 
κατά τρόπον περίεργον τά πράγματα. Τόν εκατόνταρχον και τόν κεντυρίωνα 
θεωρεί εν καί τό αυτό πρόσωπόν καί, παρασυρθείς έκ τοΰ δτι ή σκηνοθε- 

τική διάταξις έγράφη πιθανώτατα εις τήν Φραγκοκρατουμένην Κύπρον, δπως 
είχεν άλλωστε εικάσει και δ Λάμπρος®, νομίζει δτι δ συγγραφεΰς έχρησιμο- 

ποίησε δύο διαφόρους πηγας, μίαν ελληνικήν, δπου δ εκατόνταρχος, καΐ μίαν 
λατινικήν, δπου δ κεντυρίων. Φαίνεται δηλαδή μή λαβών "δπ* δ'ψιν δτι εις 

τά Ευαγγέλια υπάρχουν καί αΐ δύο λέξεις: εκατόνταρχος εις τόν Ματθαίον 
(27.54) καί κεντυρίων είς τό Μάρκον (15.39). "Οσον άφορφ τέλος τήν 
συμπλήρωσιν τοΰ είς τό χειρόγραφον Ιλλείποντος δνόματος εκείνου, πού θά 
έδέχετο τό αίμα καί τό ΰδωρ, δ Β6γ§: δεν έκφράζει ώρισμένην γνώμην. Πα¬ 

ρατηρεί μόνον, δτι « αν δ συγγραφεΰς ακόλουθή τό δράμα 'Χριστός πάσχων’, 

πρέπει νά έκλεγή δ Εκατόνταρχος, δν άκολουθή λατινικήν πηγήν, δ Κεντυ¬ 

ρίων ή δ Τωσήφ από 'Αριμαθαίας ». Και προσθέτει «Πρέπει τέλος ν* άντι- 

μετωπισθή ή πιθανότης ενός τρίτου, τοΰ οποίου δ συγγραφεΰς ελησμόνησε 
τό όνομα, τοΰτο δέ θά ήδύνατο νά έξηγήση διατί άφήκε τό κενόν»®. 

^ Ν. Έλληνομνήμων, 13, 1916, 397. 

2 V. ΟοΙίαε, ΒΜηίΙυβηοβ άα άτίΐιηβ « ΟΙΐΓΪδίοδ Ρ^δοΗοπ * βατ Γ&γΙ; οΗτέ 

τίβπ ά'Οΐ'ίεηί, Ραη'δ 1931, 43. 

^ Α. V ο § ί έν Βγζ&ηίϊοπ, 6, 1931, 61. 

* Αύτόθ-ι, 45. 

° Ν. Έλληνομνήμων, ένθ-’ άν., 406. 

® Β6Γ§:, Ινθ·* αν., 328. 
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Είναι φανερά ή συγχυσις, ή επικρατούσα εις τάς παρατηρήσεις αυτσς. 

Ή άνάμειξις δέ του Ιωσήφ από Άριμα-θαίας, εντελώς απίθανος, προήλθεν 
άναμφιβόλως από την λανθασμενην γνώμην τοΰ ΜίΙΙοΙ, δτι ουτος είναι ο 
γενειοφόρος, ό συ/νλεγων εντός αγγείου τό αίμα εις την τοιχογραφίαν του 
Τσαοίις ’Ίν της Καππαδοκίας, ενώ, δπως εϊδομεν, έκεΐ πρόκειται περί του 

λογχίσαντος στρατιώτου 
Παρά τάς διατυπωθείσας λοιπόν διαφόρους είκασίας, οΰδέν τό βέβαιον 

μέχρι τοΰδε ελέχθη περί του προσώπου, τό όποιον είς τήν σκηνοθετικήν 
διάταξιν μέλλει νά συλλέξη τό αϊμα καΐ τό ΰδωρ. 

Νομίζω δτι τό κενόν, τό ύπαρχον εις τό κείμενον του Παλατινού κώδι- 

κος, θά ήδΰνατο νά συμπληρωθή κατά δυο τρόπους. 'Αν δηλαδή άκολουθή· 

σωμεν τήν παράδοσιν, τήν άναφεοομένην εις τό Συναξάριον του *Αγίου Βαρι- 

φαββά, θά πρέπη νά συμπληρώσω μεν: Ιάκωβος, άν δέ λάβωμεν ύπ’ δ·ψιν 
τάς επί των μνημείων παραστάσεις, τότε θά πρέπη νά συμπληρώσωμεν: 

στρατιώτης. 

*Αμφότεραι αι προτεινόμεναι συμπληροίσεις είναι Ιξ ίσου πιθαναί. 'Η 
συμπλήρωσις’/ά«α)/5ος θά μάς έδιδεν εικόνα άνάλογον προς τάς μικρογραφίας 
του Παρισινού κώδ. 74 και των σλαβωνικών του αντιγράφων (εικ. 9, 10), 

ενώ ή συμπλήρωσις στρατιώτης θά μάς παρείχε παράστασιν συγγενικήν προς 
τήν εικόνα του Εσταυρωμένου τής Πίζης (εικ. 11). Νομίζω έν τουτοις δτι ή 
συμπλήρωσις μέ τήν λέξιν *Ιάκωβος παρουσιάζει ϊσως μεγαλυτέρας πιθανότη* 

τας. Είναι δηλαδή πολύ πιθανόν δτι ή παράδοσις περί τού *Ιακώβου, τού συλ- 

λέξαντος εντός κολοκύνθης τό αίμα και τό ύδωρ, έδημιουργήθη μέ σκοπόν νά 
πιστοποιήση τήν αύθεντικότητα τού αίματος τού Σωτήρος, τό όποιον περιεί- 
χετο είς ?^ι·ψανοθήκας, φυ?νασσομένας είς πολλάς εκκλησίας ^ Τούτο δέ ήτο, 
φαίνεται, άναγκαίον, διότι υπό πολλών υπεστηρίζετο δτι τό εις τάς λειψά- 

νοθήκας αύτάς περιεχόμενον αίμα δέν ήτο το ρεύσαν μετά τού ύδατος εκ τής 
λογχισθείσης πλευράς τού Ιησού κατά τήν Σταύρωσιν, άλ?ιά τό εξελθόν από 
εικόνα τού Σωτήρος άποκειμένην είς τήν 'Αγίαν Σοφίαν τής Κωνσταντινου¬ 

πόλεως και πληγεϊσαν μέ μάχαιραν υπό Εβραίου * ή από εικόνα τής Σταυ- 

ρώσεως εύρισκομένην εις τήν Βηρυττόν καΐ κτυπηθεϊσαν ομοίως υπό 

^ Βλ, ανωτέρω, σ. 67 σημ. 1. 

^ Διά τάς λειψανοθήκας αύτάς, τάς εύρισκομένας εις τήν Κωνσταντινούπολιν, 

βλ. Εΐ56Γ3θΐτ, 83.ηοί:ιΐ3ίΓβ5 άβ Βγζ^ποβ, ΡίΐΓΐδ 1921, 117, 118, σημ. 2, 131. 

Τοιαυται λειψανοθήκαι σώζονται ακόμη, δπως π,χ. ή τοΰ Σκευοφυλακίου τοϋ "Αγίου 

Μάρκου τής Βενετίας. Ε1)6Γ3ο11, ενύ·" άν., 132. 

® ΕΙ) € τ 50 1 ί. Ινθ* άν., 6 κ.έξ. Ε. Ά ν τ ο) ν ιά δο υ, "Έκφρασις τής "Αγίας 

Σοφίας, II, 179 κ.εξ. Φαίνεται δτι είς τήν "Αγίαν Σοφίαν ύπήρχον περισσότεροι τής 

μιας εικόνες τοΰ Χριστοΰ, άπό τάς οποίας έζήλθεν αίμα. Βλ. Άντωνιάδην, 

ένθ' άν., II, 164, 237. 

Αί παραστάσεις τοΰ "Εκατόνταρχου Λογγίνου 77 

'Εβραίου Ή συμπλήρωσις ούτω μέ τό δνομα Τάκωβος δέν είναι εντελώς 
απίθανος. Τό δνομα δέ τούτο Τάκωβος ήτο πιθανώτερον νά μή ε'χη πρόχει¬ 

ρον εις τήν μνήμην του δ γράψας τήν σκηνοθετικήν διάταξιν, ώστε ν* άναγκα- 

σθή V* άφήση τό κενόν εις τον κώδικα μέ τήν παρασελίδιον παραπομπήν: ζή- 

τει. Τήν λέξιν στρατιώτης, αν περί αυτού έπρόκειτο, θά ήτο πολύ εύκο?ιώτερον 
νά τήν ένθυμηθή. Τέλος τήν συμπλήρωσιν μέ τό δνομα Τάκωβος ευνοεί και ή 
λέξις ύποκάτωύεν τού κειμένου, ή οποία προϋποθέτει καθήμενον ίσως τον 
μέλλοντα νά συλλέξη τό αιμα, ακριβώς δπως τον βλέπομεν εις τάς μικρογρα¬ 

φίας τού Παρισινού κώδ. 74 και των σλαβωνικών του αντιγράφων { εικ. 9, 10). 

Έν τουτοις δέν θά επρεπεν ϊσως ν* άποκλεισθή εντελώς και μία άλλη 
εκδοχή. “Ότι δηλαδή ή παράδοσις, τής όποιας τήν ύπαρξιν μάς άπεκάλυψαν 
αΐ επί των μνημείων παραστάσεις, περί τού στρατιώτου, τού μετανοήσαντος 
καΐ συλλέξαντος τό αίμα μέ τό ύδωρ εντός δοχείου, νά εταυτίσθη άργότερον 
προς τήν τού Εβραίου Τακώβου, τού δεχθέντος τό αίμα έντός τής κολοκύν¬ 

θης, και δη τελικώς τό δνομα Τάκωβος ν* άπεδόθη είς τον στρατιώτην 
αυτόν. Έν τοιαύτη δέ περιπτώσει δέν θά ήτο άπίθανον ϊσως νά ύποθέσω- 

μεν δτι ό Τάκωβος καΐ ό στρατιώτης συνεπτύχθησαν εις Ιν και τό αυτό 

πρόσωπον. 

Ούτω, συνοψίζοντες τά πορίσματα τών ανωτέρω μακρών ερευνών, δυνά- 

μέθα νά καταλήξωμεν εις μερικά συμπεράσματα σχετικά μέ τήν ύποδήλωσιν 
είς αυτήν τήν σκηνήν τής Σταυρώσεως τής μετάνοιας τών δύο στρατιωτών, 

οί όποιοι ώμολόγησαν τήν θειότητα τού *Ιησοΰ μαζί μέ τον Λογγϊνον καΐ 

άργότερον ΰπέστησαν μετ’ αυτού τό μαρτύριαν. 

Ό είς τών στρατιωτών τούτων εΐναι αυτός ό λογχίσας τήν πλευράν τού 
Εσταυρωμένου. Τούτον εύρομεν είκονιζόμενον κατά διαφόρους τρόπους εις 
σειράν μνημείων, δπως επίσης εύρομεν τήν περιγραφήν τής μετάνοιας του 
εχτιθεμένην κατά τρόπον έξόχως εναργή εις τό δράμα « Χριστός πάσχων», 

Ό ετερος τών μετανοησάντων στρατιωτών είκονίζεται εις τά μνημεία εϊτε 
δεικνύων τον Έσταυρωμένον καθ* δμοιον τρόπον μέ τον Λογγϊνον εϊτε συλ- 

λέγων εντός δοχείου τό αίμα με τό ύδωρ, πού έξήλθεν άπό τήν πληγήν, τήν 
όποιαν ήνοιξε διά τής λόγχης του είς τήν πλευράν τού Σωτήρος ό άλλος, 

έπίσης μετανοήσας, στρατιώτης. 

Τέλος είς μερικά μνημεία, δπως ή τοιχογραφία τού Τσαούς *Τν και τό 
Ιλεφάντινον άνάγλυφον τού Μονάχου, οί δύο στρατιώται, ό λογχίζων καΐ 

^ Ά ντ ω V ι ά δη ς, ενθ’ άν,, 21 κ.ε|. Πρβ. καΐ Ε. νοη Οοδδο&υίζ, 

ΟίιΓίδΙιίδΗΙάβΓ, Εβίρζίσ 1899, II, 280** «.εξ. Διά τήν συξήτησιν περί τής προελεύ- 

σεω; τοΰ αίματος βλ. τά μακρά προλεγόμενα είς τον βίον τοΟ "Αγίου Βαριψσββά έν 

ΑοΙα 3&ηςΙθΓΐιιη βερϊεηιΐίήδ. III, Άπο όρθοδόζου πλευράς βλ. οοα γράφει ό Νικό¬ 

δημος δ “Αγιορείτης είς τον Συναξαριστήν του, ύποσημ. 1 είς τήν ΙΟην Σε¬ 

πτεμβρίου. 
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ό συλλέγων τό αίμα, συμπτύσσονται, εκ παρανοήσεως ασφαλώς, εις ενα, δ 
οποίος συγχρόνως λογχίζει τήν πλευράν του Ίησοΐί και δέχεται εντός αγγείου 
τό εκ τής πληγής εξερχόμενον αΐμα μετά του ΰδατος. 

V. 

Άπό τά εξετασθέντα μνημεία προκύπτει τό θετικόν, όπως τουλάχιστον 
νομίζω, συμπέρασμα δη οΐ βυζαντινοί άγιογράφοι προσεπάθησαν νά υπο· 

δηλώσουν είς αυτήν τήν σκηνήν τής Σταυρώσεως τήν εις Χριστόν ομολογίαν 
ό'χι μόνον του Λογγίνου, αλλά και των δυο στρατιωτών. Προκειμένου περί 
του Λογγίνου, τούτο ήτο ευκολον, διότι τά Ευαγγέλια είναι ώς προς τό 
σημεϊον αυτό αρκούντως σαφή. Δέν συμβαίνει όμως τό ϊδιον, προκειμένου 
περί των δύο στρατιωτών. Ή φράσις τού Ματθαίου (27, 54): «ό <5έ εκα¬ 

τόνταρχος και οΐ μΒτ' αντον τηρονντες τον Ίηαονν, Ιδόντες τον οειομον και 
τά γενόμενα εφοβήϋησαν αφόδρα λέγοντες’ αλη'&ώς θεόν υιός ήν ούτος», 

είναι μάλλον αόριστος. Αΰτη δέ Ιξ άλλου δέν φαίνεται συμφωνούσα εντελώς 
προς τά μνημεία. Εϊδομεν δηλαδή δτι και εις τά μνημεΤα και εις τό δράμα 
« Χριστός τιάσχων» και είς τήν σκηνοθετικήν διάταξιν του Παλατινού κώδι¬ 

κας ή μετάνοια των δύο στρατιωτών δέν γίνεται κατά τήν στιγμήν του θανά¬ 

του τού *Ιησού Ιπι τού σταυρού, δπως συμβαίνει, κατά τά Εύαγγέλια, μέ τον 
Λογγΐνον, άλλα μετά τό θαύμα τής εκροής από τήν νυγείσαν πλευράν τού 
Εσταυρωμένου τού αίματος μέ τό ύδωρ. *Α?ιλά καΐ τό Συναξάριον τής ΙβΊζ 
"Οκτωβρίου ουδόλως περί τούτου μάς διαφωτίζει, διότι εις αυτό, δπως εϊδο- 

μεν, άναφέρεται απλώς οτι δ Λογγϊνος έςηϊγε μετά των δύο πιστευσάντων 
στρατιωτών εις τήν πατρίδα του Καππαδοκίαν, οπού και οί τρεις ύπέστη- 

σαν τό μαρτύριον. 

Αί λεπτομέρειαι εξ άλλου, αΐ σχετικαι μέ τήν μετάνοιαν τού λογχίσαν 
τος στρατιώτου, τάς δποίας εύρομεν είς τό δράμα «Χριστός πασχών», θά 

ήτο λίαν δπίθανον νά παραδεχθώμεν δτι οφείλονται έξ ολοκλήρου εις τήν 
φαντασίαν τού συνθέσαντος αυτό Τό γεγονός δτι πολλάς από τάς λεπτομέ¬ 

ρειας αύτάς άνεύρομεν και εις τάς επι των μνημείων παραστάσεις δέν θά 
ήτο πολύ πιθανόν νά ΰποθέσωμεν δτι οφείλονται εις έπίδρασιν τού δράματος, 
δεδομένου δτι τά μνημεία, δπου αί λεπτομέρειαι αΰται, είναι πολύ παλαιότερα 
τής σήμερον τουλάχιστον παραδεδεγμένης εποχής, κατά τήν δποίαν συνετέθη 
τό δράμα. 

Θεωρώ λοιπόν βέβαιον δτι και τό δράμα « Χριστός πασχών» καΐ ή 
σκηνοθετική διάταξις τού Πα?νατινοΰ κώδικος και αί επι τών μνημείων παρα¬ 

στάσεις έχουσι κοινήν τήν πηγήν. *Ητο 5έ, κατά τήν γνώμην μου, ή πηγή 
αύτη παλαιά απόκρυφος παράδοσις περί τών κατά τήν Σταύρωσιν συμβάν¬ 

των, παράδοσις μή διασωθεΐσα, καθ" δσον τούΡνάχιστον γνωρίζω. 

ΑΙ παραστάσεις τοΟ "Εκατόνταρχου Λογγίνου 79 

Ή παράδοσις αυτή, είς τήν ύπαρξιν τής δποίας μάς ώδήγησεν ή έξέτα- 

σις τών μνημείων και τών κειμένων, φαίνεται νά ήτο πολύ παλαιά καΐ να 
επηρέασε πολύ ενωρίς, ήδη από τών παλαιοχριστιανικών χρόνων, τήν εικο¬ 

νογραφίαν τής Σταυρώσεως. "Ενδειξιν περί τούτου μάς παρέχει ή άπεικόνι* 

σις τού μετά δέους δπισθοχωροΰντος στρατιώτου, τού λογχίσαντος τήν πλευ¬ 

ράν τού Ιησού επί τού είς τούς περί τό βΟΟ χρόνους ανήκοντας ξυλίνου 
κιβωτιδίου τών δμηοία δμηοίιοΓαπι. Ή μικρογραφία εξ άλ?^ου τού είς τον 
9ον αιώνα άνήκοντος Παρισινού κώδ. 510, οπού επίσης εύρομεν τον μετά 
τρόμου όπισθοχωροΰντα στρατιώτην, αντιγράφει χωρίς αμφιβολίαν παλαιο¬ 

χριστιανικόν πρότυπον, δπως δεικνύουν οί ανοικτοί οφθαλμοί καΐ τό μέχρι 
τών ποδών κατερχόμενον κολόβιον τού Εσταυρωμένου. 

Καί ποια μέν ή αρχική μορφή τής από τήν άπόκρυφον αυτήν διήγησιν 
έμπνεομένης παραστάσεως τής Σταυρώσεως δέν είναι πλέον δυνατόν νά γνω- 

ρίζωμεν. Ή ύπαρξις δμως μιας τοιαύτης συνθέσεως είκονογραφούσης τήν 
άπόκρυφον διήγησιν δέν νομίζω δτι θά ήδύνατο ν’ άποκλεισθή, όπως δει¬ 

κνύουν αί επί τών μνημείων περισωθεϊσαι λεπτομέρειαι. 
Ά?νλά ή ιδιότυπος αυτή παράστασις τής Σταυρώσεως, ή έκ τής απόκρυ¬ 

φου παραδόσεως έμπνεομένη, ήτο μία καί μόνη ή μήπως επρόχειτο περί 
σειράς συνθέσεων, εις τάς δποίας θ* άπεικονίζοντο τά διάφορα επεισόδια, 

τά εις τήν άπόκρυφον διήγησιν άναφερόμενα; 

*Η κατά διαφόρους τρόπους παράστασις έπί τών μνημείων τού στρα¬ 

τιώτου, τού λογχίσαντος τήν πλευράν τού Ιησού καί μετανοήσαντος, δύνα- 

ται, νομίζω, νά μάς οδηγήση είς τήν πιθανήν ύπόθεσιν δτι άρχικώς επρό- 

κειτο ϊσως περί σειράς συνν^έσεων, αί δποίαι είκονογράφουν τά διαδοχικά 
στάδια τής άποκρύφου διηγήσεως. Έπρόκειτο δηλαδή περί εκτεταμένης εικο- 

νογραφήσεως τού άποκρύφου κειμένου. Είναι δέ πιθανόν δτι εύρίσκετο ή εκτε¬ 

ταμένη αυτή εικονογράφησις εις χειρόγραφα περιέχοντα τό κείμενον τούτο. 

Μία τοιαύτη ύπόθεσις δέν θά φανή ϊσως εντελώς άπίθανος εις τόν έχοντα 
ύπ’ ό'ψει ανάλογα πλουσίως εικονογραφημένα άπόκρυφα κείμενα, όπως π.χ. 

μεταξύ άλλων, τήν διήγησιν περί τού Αύγάρου εις τό από τού τέλους τού 
14ου αίώνος είλητάριον τής Βιβλιοθήκης ΡΐθΓροηί ΜοΓ^αη τής Νέας Ύόρ- 

κης^ καθώς καΐ εις τά εικονογραφημένα Μηνολόγια^ Ιδέαν τέλος σαφή 
κάπως τής πιθανής μορφής, πού θά είχεν εις τά χειρόγραφα ή υποτιθέμενη 
αυτή εκτενής δι* εικόνων άπόδοσις τής άποκρύφου διηγήσεως, δύναται νά 
μάς παράσχΐ) ή είς διαδοχικός σκηνάς άπεικόνισις τής Σταυρώσεως, δπως τήν 
βλέπομεν είς τά ολίγα Εύαγγέλια μέ εκτεταμένην εΐκονογράφησιν, ιδίως είς 

^ Βλ, 3- ϋ 6 Γ Ν 6 Γ δ € 3 $ ί ΣΙ η έν Αοίδδ <3υ ΐν® Οοπβτβε ΙηίεΓΠΕίίοη&Ι άεε 
Εΐτχάθδ Βγζ3η1ίη63 ( δοίίβ. 1934 ), II, 98 κ.Ιξ. 

^ Βλ. Κ. ννβΐϋζιπαηη έν Ο&ΙιίβΓδ Ατοΐιέοίσδΐηυδδ, 11, 1960, 170 κ.έ|. 
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τον κώδ. ΥΓ 23 της Λαοιρεντιανής Βιβλιοθήκης τής Φλωρεντίας ^ και εις Πα¬ 

ρισινόν κώδ. 74®, χειρόγραφα, εις τά όποια αί εικόνες ακολουθούν κατά 

πόδας τό ιερόν κείμενον. 
Ή είκονογράφησις αυτή του απόκρυφου κειμένου, εις τήν πιθανήν 

ΰπαρ'έιν τής οποίας κατελήξαμεν, φυσικόν ήτο νά επηρεάση τήν είς τά χειρό¬ 

γραφα καΐ εις τά μνημεία άπεικόνισιν τής σκηνής τής Σταυρώσεως. “Ολσΐ 
αΐ ξέναι προς τήν διήγησιν των κανονικών Ευαγγελίων είκονογραφικαι λεπτό- 

μέρειαι, τός οποίας εις τήν παρούσαν έρευναν έξητάσαμεν, πηγάζουν άναμ- 

φιβόλως από τήν εϊκονογράφησιν τής απόκρυφου διηγήσεως. 

Ή επίδρασις άλλωστε αυτή τής εικονογραφήσεως των απόκρυφων κει¬ 

μένων έπΙ τής βασιζόμενης είς τά κανονικά Ευαγγέλια δεν παρουσιάζει τίποτε 
τό παράδοξον- *Αρκεΐ νά εχωμεν προ οφθαλμών τας παραστάσεις τας σχετι¬ 

κός προς τήν γέννησιν και τήν παιδικήν ηλικίαν του Ιησού, αι οποΐαι είναι, 
ώς γνωστόν, Ισχυρότατα επηρεασμένοι από τό Πρωτευαγγέλιον τοΰ Ιακώ¬ 

βου και από άλλα σχετικά απόκρυφα έργα, ή τάς παραστάσεις τής είς τον 
“^^δην καθόδου τοΰ Σωτήρος, ποίι άκολουθοϋν τήν άπόκρυφον διήγησιν τοΰ 

Νικοδήμου. 
Ποΰ δ'μως έδημιουργήθη ή είκονογράφησις αυτή τής είς τήν Σταΰρωσιν 

άναφερομένης άποκρΰφου διηγήσεως; Αΐ περί τοΰ ουσιώδους τουτου ζητη· 
ματος ενδείξεις, τάς οποίας μάς παρέχουν τ ανωτέρω εξετασθεντα μνημεία, 

είναι δυστυχώς πολύ δλίγαι, δυνανται όμως να μάς οδηγησουν είς μερικας 

αρκετά πιθανάς εικασίας. 
Τήν παλαιοτέραν, είς εμέ τουλάχιστον γνωστήν, παράστασιν τοΰ λογχί- 

σαντος στρατιώτου, ό οποίος δπισθοχωρεΐ έντρομος, συνηντήσαμεν είς τό 
κάλυμμα τοΰ ξυλίνου κιβωτιδίου, τοΰ ευρεθέντος εις τό Σκευοφυλάκιον τοΰ 
παρεκκλησίου δαηοίμ δαηΐοηιπι τοΰ Λατερανοΰ και άποκειμένου τώρα είς 
τό Μα30θ δμοΓΟ τοΰ Βατικανού. Τό κιβωτίδιον τοΰτο προέρχεται χωρίς 
αμφιβολίαν από τήν Παλαιστίνην και περιεϊχεν ενθύμια προσκυνητοΰ τών 
'Αγίων Τόπων, όπως βεβαιώνουν τά εντός αΰτοΰ μικρά τεμάχια ξύλων (;) μέ 
τάς έπιγραφάς: αηο Βη·&λεέμ, από Σιό)ν κ.ά. *. Ή είκονογραφία τών έπΙ 
τοΰ καλύμματος τοΰ κιβωτιδίου τουτου Ευαγγελικών σκηνών σχετίζεται 
σαφώς προς τήν συρο - παλαιστινιακήν παράδοσιν^ Είδικώς διά τήν Σταύ- 

ρωσιν, ή όποια εδώ μάς ένδιαφέρει, δ λΥιιΗί εΐχεν ήδη παρατηρήσει, οτι 

ί ΜίΙΙαΙ, Κ.6θ1ιεΓθ1ΐ63, είκ. 453, 454, 457, 458. 
2 Οηιοητ, Εν&η&ίΐβδ ανεο ρείηΙιίΓεδ δγ·ζ&ηίίπθ5, 1, πίν. 50-52, 87, 88, 

II, πίν. 178 - 180. 
* Βλ. Ρ1ι. Ε&ΙΙ6Γ έν ΜοηιιπιεπΙδ ΡίοΤ, 15, 1906, 98. Πρβ. καΐ ΜθΓβ3^, 

ΕςιγΙ^ ΟΙΐΓΐδΙίίΐη ΑτΙ, 122. 
^ Βλ. 111 { ί - Α I ρ α ϋ ο { ί, ενΰ-’ άν,, 34 κ.6|. καΐ 259 ( Παρατηρήσεις εις τήν 

είκ, 14). 
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αΰτη ακολουθεί άπ?,.ουστευμένον συριακόν τύπον συνθέσεως Τον μετά τρό¬ 

μου δπισθοχωροΰντα στρατιώτην επανεύρομεν μέ κίνησιν έξόχως ζωηράν 
κατά τον αιώνα είς τήν μικρογραφίαν τοΰ Παρισινού κώδ. 510. Τήν 
Σταύρωσιν, δπως είκονίζεται είς τήν μικρογραφίαν αυτήν, εΐχε σχετίσει ό 
Μογ67 προς τήν άνάλογον εικόνα τοΰ συριακοΰ Ευαγγελίου τής Λαυρεντιανής 
Βιβλιοθήκης τής Φλωρεντίας, τήν τελευταίαν δέ αυτήν έθεώρει πο?.ύ δρθώς 
συριακόν άντίγραφον προτύπου γενομένου είς τήν χριστιανικήν "Ανατολήν 

Τόν στρατιώτην έξ άλλου, τον λογχίζοντα τον Ίησοΰν καΐ συγχρόνως 
συλλέγοντα εντός δοχείου τό εκ τής πληγής εξερχόμενον αίμα μέ τό ύδωρ, 

εΰρομεν είς μνημεΐον καππαδοκικόν, τήν τοιχογραφίαν τοΰ Τσοούς "Ιν. 

*0 Παρισινός κώδ. 74 μάς έ'δωκεν άφ* ενός τήν λεπτομέρειαν τοΰ μετά 
τρόμου δπισθοχωροΰντος στρατιώτου καΐ άφ’ετέρου, μόνος αυτός, τήν μορ¬ 

φήν, τήν καθημένην παρά τήν βάσιν τοΰ σταυροΰ καΐ συλ?«.έγουσαν έντός 
δοχείου τό καταρρέον αίμα, μορφήν, τήν όποιαν έταυτίσαμεν προς τόν 
Εβραίον Τάκωβον, τόν άναφερόμενον είς τό Συναξάριον τοΰ 'Αγίου Βαρι- 
-ψαββά. Τό πολύτιμον τοΰτο χειρόγραφον, δν καΐ εϊκονογραφήίίη εις τήν 
Κωνσταντινούπολιν, πιθανώτατα εις τήν Μονήν τοΰ Στουδίου, έν τούτοις 
ακολουθεί, δπως άπέδειξεν δ ΜίΙΙοί, τήν εϊκονογραφικήν παράδοσιν τής χρι¬ 

στιανικής "Ανατολής και μάλιστα τής ’Αντιοχείας, συγγενεύει δέ είκονογρα- 

φικώς καΐ προς χειρόγραφα συριακής προελεύσεως 
Ουτω από τάς δλίγας αΰτάς, άλλα πολυτίμους ένδείξεις οδηγούμενοι, 

δυνάμεθα νά καταλήξωμεν είς τό πολύ πιθανόν, κατά τήν γνώμην μου, συμπέ¬ 

ρασμα οτι ή απόκρυφος περί τών κατά τήν Σταύρωσιν παράδοσις καΐ ή εκ 
εκ ταύτης προελθοΰσα είκονογραφία έχουσι τήν καταγωγήν από τήν χριστια¬ 

νικήν "Ανατολήν, τήν πηγήν δλων τών απόκρυφων διηγήσεων καΐ τών παρα¬ 

στάσεων, αί όποϊαι προήλθον έξ αυτών. 

Είς ποιον δμως μέρος τής χριστιανικής "Ανατολής θά ήδυνάμεθα νά 
έντοπίσωμεν τήν γένεσιν τής παραδόσεως και τής έκ ταύτης προελθούσης 
εικονογραφίας; Ή πρώτη σκέφις θά ήτο νά ύποθέσωμεν οτι αυται σχετίζον¬ 

ται ϊσως πρός τήν Καππαδοκίαν, τήν πατρίδα τοΰ Λογγίνου, οπού είχον 
ταφή έπι λόφου παρά τήν κώμην Σανδράλην ή Σανδιάλην* και τούτου τό 
σώμα, δπως καΐ τών δύο μετ" αΰτοΰ μαοτυρησάντων στρατιωτών. Ή υπό- 

θεσις δμως αυτή δεν είναι δυνατόν νά επιβεβαιωθή. Εις τήν Καππαδοκίαν 
οΰδέν "ίχνος λατρείας τοΰ Λογγίνου, καθ* δσον γνωρίζω, μαρτυρεϊται, καΐ 

* ^Λ^ιιΗί, ΑΙΙοΗηδΙΙΐοΙιβ υηά ΐ)>'ζ3οίίπΐ3θ1ιε Κιιπεί, I, 312. 

2 Ο. Ρ. Μοτεν έν Τΰε ΑγΙ Βυΐΐεΐίπ, 11, 1929, 96. 

* ΜίΠεί, ΚβοΗβΓοΙιβδ, 581 -592. 

* Ησύχιος « ...χαΐ τϋ χε^^ι ίιείξας (6 Λογγϊνος) τόν λόφον, «ν φ το μακά¬ 

ριον αντοϋ αΰ>μα διετάξατο τε&ήναι... » (Μ ί ^ η β, Ρ.Ο. 93, 1553). Πρβλ. καΐ Συμεών 
Μεταφραστήν (Μί8;ηβ, Ρ.Ο. 115, 40). Βλ. και κατωτέρω, σ. 82 σημ. 3. 
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αυτή δέ ή εΙκών του εις ούδεμίαν των απειραρίθμων τοιχογραφιών των καπ· 

παδοκικών εκκ?χησιών εύρέθη 

Πολύ μεγαλυτέρας πιθανότητας εχει ή ύπόθεσις δτι ή απόκρυφος παρά· 

δοσις καΐ ή εξ αυτής προελθούσα εικονογραφία σχετίζονται περισσότερον 
προς την Παλαιστίνην. Προς μίαν τοιαυτην είκασίαν μάς δδηγοΰν άφ’ ενός 
τό οτι ή 'Ιερουσαλήμ, και μάλιστα ό Γολγοθάς, ύπήρξεν δ τόπος, οπού 
συνέβη ή δμο?ιθγία εις Χριστόν καΐ τού Λογγίνου και των δύο στρατιωτών, 

άφ’ ετέρου δέ ή διά θαύματος εύρεσις εις την 'Ιερουσαλήμ τής κεφαλής του 
Λογγίνου και ή δι* αυτής θεραπεία τής εκ Καππαδοκίας τυφλής χήρας. Κατά 
τό Συναξάριον δηλαδή, μετά τον αποκεφαλισμόν του Λογγίνου και των δύο 
στρατιωτών εις την Καππαδοκίαν, ή κεφαλή τού 'Εκατοντάρχου ήχθη εις 
τήν 'Ιερουσαλήμ «εΐζ πληροφορίαν λαβεΐν τοίς *ΙονόαΙονς τής αυτόν άναι- 

ρέσεως... ήτις (κεφαλή) «αί έκρύβη εν κότζρφ τινί». Ταύτην εΰρε μετά 

πάροδον πολλών ετών χήρα εκ Καππαδοκίας τυφλή καΐ άνέβλεψε 2υμφώ- 

νως προς τον 'Ησύχιον καΐ τον Μεταφραστήν, ή άναβλέψασα χήρα παρέλαβε 
μετ* αυτής εις Καππαδοκίαν τήν εΰρεθεΐσαν κεφαλήν καΐ τήν έθαψε εις τήν 
κώμην Σανδρά?ιην ή Σανδιάλην, τήν γενέτειραν τού Εκατόνταρχου 

Ή μνήμη τού 'Αγίου Λογγίνου φαίνεται δτι ιδιαιτέρως ετιμάτο κατά 
τούς παλαιοχριστιανικούς χρόνους εις τήν 'Ιερουσαλήμ. Ό κατά τό πρώτον 
ήμισυ τού αΙώνος άκμάσας Ησύχιος, πρεοβύτερος καΐ διδάσκαλος εις τά 
'Ιεροσόλυμα ^ γράφει πράγματι εις τό τέλος τής ύπ’ αυτού συνταχθείσης 
διηγήσεως περί τού μαρτυρίου τού 'Αγίου Λογγίνου: «.*Εγώ "Ησύχιος ηρε- 

σβύτερος "Ιεροσολύμων ηολλά ερευνήοας μετά πολλον καμάτου ήόυνή^ην 

ενρεΐν τον άγιον Λογγίνου του εκατοντάργον ...το μαρτύριαν" ενρον 6ε αυτού 

εν σχεδαρίφ έν τβ βιβλιοθήκη τής άγιας "Αναοτάσεως, καΐ αυνέταξα αυτού 

τήν δμολογίαν μετά και τού εγκωμίου » ( Μ ί £■ η 6, Ρ.Ο. 93, 1560). 'Η μαρ¬ 

τυρία αυτή του 'Ησυχίου είναι ϊσως κάποια ένδειξις περί τής λατρείας τού 

' Τουλάχιστον οΰδεμία άπεικόνισις αΰτου άναφέρεται είς τό άγιογραφικόν εύρε- 

τήριον τό οποίον πσρο^έτει ό ΙεΓρΙιαηίοη, ΕβΓωεε άε Οαρρίΐάοοε, II. 2. 

^ ϋεΐεΐι&γε, έν·9·’ άν. 143, Ησύχιος (Μί^ηβ, Ρ.Ο. 93, 1553 κ.εξ.), 

Συμεών Μεταφραστής (Μί§;πθ, Ρ.Ο. 115, 40κ.εξ.), 
^ *Ησύχΐος * ...ίλαβεν 0ε (ή χήρα) τήν πανέντιμον καί ίεραν κεφαλήν, του 

Αογγίνον λείφανον, και άπέϋειο φαιδρ&ζ και 7ΐεριγ_αρώς, καύώς αντί) προοεταξεν 6 αγιοζ 

Λόγγΐνοζ, εν κώμη ?.ξγομένΥΐ Σανδρά/,ης (εκεΐ^εν γάρ ήν δ άγιος Αογγΐνος)... » ( Μ 1- 

Ρ.Ο. 93, 1557 ). Συμεών Μεταφραστής χΤονχων ή τοΰ παιδος άκον- 

αααα μήτηρ εύϋέως άνίοιαται, και λαβοϋοα ζην τοΰ μάρτνρος κεφαλήν τή πατρίδι τοΰ 

μάρινρος άποδίδιύοι (Σανδιόλη τη κώμη τδ δνομα)' καί τόν τον τταιδός νεκρόν άομένως 

κοραϋεΐαα τή τοΰ μάρτνρος κεφαλ,ή, εν τόπφ επισήμφ σεμνώς περιοτεΐλ.ασα κ.λ.π. » 

( Μ ίβ η 6, Ρ.Ο. 115, 41). 

^ Περί τούτου βλ. προχείρως Δ. Μπαλάνου, Πατρολογία, Άθήναι 1930, 

426 κ.εξ. 
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“Εκατόνταρχου εις τήν Παλαιστίνην. "Ερχεται δέ αύτη έξ άλλου εις συμφω¬ 

νίαν προς τό γεγονός οτι μία των παλαιοτερων παραστάσεων τής Σταυρώ· 

σεως, δπου εύρομεν ϊχνη τής απόκρυφου παραδόσεως, είναι ακριβώς ή έπΙ 
τοΰ καλύμματος τού κιβωτιδίου του παρεκκλησίου δμηοία δαηοΐοπιπ], έργου 
προερχομένου άναμφισβητήτως, όπως εϊδομεν, εκ Παλαιστίνης. 

Ούτω από τήν γενομένην έρευναν κατε?ι.ήξαμεν εις τό λίαν, δ'πως νομίζω, 

πιθανόν συμπέρασμα περί τής ΰπάρξεως απόκρυφου διηγήσεως, παλαιστι¬ 

νιακής ίσως καταγωγής, άναφερομένης εις τήν δμολογίαν εις Χριστόν τών 
μετά τού Λογγίνου μαρτυρησάντων δύο στρατιωτών. 

Μένει δμως ακόμη προς εξέτασιν τό λίαν δυσχερές ζήτημα αν ή άγνω¬ 

στος αυτή απόκρυφος διήγησις άνεφέρετο μόνον εις τήν ομολογίαν τών δύο 
στρατιωτών ή μήπως είχε χαρακτήρα γενικώτερον, περιλαμβάνουσα τήν δλην 

ιστορίαν τής Σταυρώσεως. 

"Οτι περί τού δευτέρου μάλλον έπρόκειτο, περί τής έξιστορήσεως δηλαδή 
ολοκλήρου ϊσως τοΰ δράματος του Γολγοθά, μάς επιτρέπει νά υποθέσωμεν 
μία εΐκονογραφική λεπτομέρεια, ευρισκόμενη μεταξύ τών από του 10”'’ αΐώ- 

νος τοιχογραφιών τού Τσαούς 'Ίν τής Καππαδοκίας. Εις τήν πρώτην δηλαδή 
από τάς δύο έκεϊ διαδοχικάς παραστάσεις τής Σταυρώσεως εικονίζεται ο από¬ 

στολος Πέτρος, δηλούμενος καΐ δΓ επιγραφής, δ όποιος υψώνει τάς χεϊρας 
εις σχήμα δεήσεως προς τόν Έσταυρωμένον Τήν μοναδικήν αυτήν παρά- 

στάσιν, είς τήν δποίαν δ Ιετρίιαηίοη δεν ήδύνατο νά δώση εύλογοφανή έρμη- 

νείαν^ εξήγησε κατά τρόπον άπολύτως βέβαιον ή Βενετία Κώττα, βασι- 

σθεϊσα εις τούς στίχους τού δράματος «Χριστός πάσ;ΐ^ωΐ'», δπου εισάγεται 

δ Πέτρος παρακαλών τόν *Ιησούν νά τόν συγχωρήση διά τήν αρνησίν του 
Τήν ορθήν αυτήν ερμηνείαν παρεδέχθη και δ ΙεΓρΙι&ηίοη μέ τήν παρα- 

τήρησιν δτι εκ τής τοιχογραφίας τού Τσαούς *Ίν, αναγόμενης εις τόν 1ϋο'' 

αιώνα, προκύπτει τό συμπέρασμα δτι « τό δράμα “Χριστός πάσχων* είναι 
άρχαιότερον παρ* δσον παραδέχονται οϊ περισσότεροι κριτικοί, χωρίς έν τού- 

τοις νά πρέ.πη νά τό άποδώσωμεν μετά τής Κώττα ε!ς τόν "Αγιον Γρη- 

γόριον τόν Ναζιανζηνόν ». 'Η παρατήρησις αυτή τού ΙοΓρΙιμηίοη δεν νομίζω 
δ'τι εύσταθεΤ. Χωρίς νά εισέλθωμεν εις τό ζήτημα τής χρονολογίας τοΰ δρά¬ 

ματος, ζήτημα, τό οποίον δέν εΰρεν ακόμη, δπως εΐναι γνωστόν, τήν ορι¬ 

στικήν του λύσιν, δυνάμεθα νά παρατηρήσωμεν δτι τίποτε δέν μάς αναγκά¬ 

ζει νά παραδεχθώμεν μετά τής Κώττα και τοΰ ΙεΓρΙι&ηίοη άμεσον έξάρτησιν 

^ ΐ€Γρ1ΐ3.ηίοπ, ένθ* άν., 2°ν Λεύκωμα, πίν. 142. 4. 

2 ^6Γρ11&η^οη, ένΦ’ άν. Κείμενον, I. 2, 539 κ.έξ. 

3 0ο1ί8.δ, ΕΊηίΙηςηςδ άυ άτβιηβ < ΟΚπεΙοε Ρ&δοίιοϋ», 74. 
* ^β^ρ113π^οη, ένθ’ άν. Κείμενον, I. 2, σ. 611, προσ6·ήκη είς τάς σελ. 

539 · 540. 
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της καππαδοκικης τοιχογραφίας από τό δράμα. Θεωρώ δηλαδή πολύ πιθα- 

νώτερον οτι καΐ ή τοιχογραφία του Τσαούς ’Ίν καΐ τό δράμα «Χριστοί 
ττάσχωκ » εμπνεονται από τήν Ιδίαν παλαιάν άπόκρυφον παράδοσιν. Τούτο 
επιβεβαιώνει τό γεγονός δτι ακριβώς εις τό ϊδιον καππαδοκικόν μνημεϊον, 

τάς τοιχογραφίας τού Τσαούς *Ίν, εύρομεν, είς τήν ετέραν των δύο παρα¬ 

στάσεων τής Σταυρώσεως, τον λογχίζοντα στρατιώτην, δ οποίος συλ?νέγει 
συγχρόνως εντός δοχείου τό έξερχόμενον αιμα με τό ύδωρ, λεπτομέρειαν, 

προερ;ΐ;ομ8νην, ώς ειδομεν, από τήν άπόκρυφον παράδοσιν. 

Ή λεπτομέρεια συνεπώς τού Πέτρου αιτούντος συγγνώμην εις τήν καπ· 

παδοκικήν τοιχογραφίαν καΐ εις τό δράμα «Χριστός ηάοχων^ προέρχεται 
από τήν Ιδίαν άπόκρυφον παράδοσιν καΐ μάς επιτρέπει νά συμπεράνωμεν μέ 
πολλήν πιθανότητα, δτι ή απόκρυφος αυτή παράδοσις είχε εύρύτερον περιε- 

χόμενον, έκτεινομέη ϊσως εΐς δλόκληρον τό δράμα τού Γολγοθά. 

Τής άποκρύφου αύτής διηγήσεως, τήν πιθανωτάτην ύπαρξιν τής οποίας 
διεπιστώσαμεν εξετάζοντες σπανίας είκονογραφικάς λεπτομέρειας διεσπαρμέ¬ 

νος εις ποί.υαρίθμους παραστάσεις τής Σταυρώσεως ή εύρομεν λανθάνουσαν 
εις τό δράμα «Χριστός ηάοχων» καΐ εις τήν σκηνοθετικήν διάταξιν τού 
Παλατινού κώδικος, τής άποκρύφου αύτής διηγήσεως τό κείμενον δεν είναι 
ακόμη, άν δεν άπατώμαι, γνωστόν. ’Ίσως τούτο εχάθη διά παντός, ϊσως 
δμως και νά λανθά»·η εις άγνωστον μέχρι τούδε χειρόγραφον. Ή κάποτε τυχόν 
άνακάλυφίς του θά εχυνεν άναμφιβόλως πολύτιμον φως είς τήν εικονογραφίαν 
τής Σταυρώσεως, διά τήν δημιουργίαν τής όποιας οί βυζαντινοί άγιογράφοι 
δεν ήρκέσθησαν μόνον εις τά κανονικά Ευαγγέλια, εΐς τάς εξ αυτών άπορ- 

ρεούσας ομιλίας καΐ εΐς τήν υμνολογίαν, άλλ* άφθόνως ήντλησαν, δπως έκα¬ 

μαν και δι* άλλους κύκλους παραστάσεων, από τάς άποκούφους διηγήσεις, 

πού είχε γεννήσει ή φαντασία τής χριστιανικής *Ανατολής. 

Α. ΞΥΓΓΟΠΟΥΛΟΣ 

ΜΕΤΡΑ ΤΗΣ ΒΕΝΕΤΙΑΣ 
ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ ΕΝ ΚΡΗΤΙί ΕΠΙΡΡΟΗΣ 

ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 
ΚΑΤ* ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΒΕΝΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ (1418-1419) 

*Η θρησκευτική πολιτική τής Βενετίας εΐς τάς ελληνικάς αύτής κτήσεις 
και ϊδίμ τήν νήσον Κρήτην κατά τόν ΙΔ' καΐ ΙΕ' αιώνα είναι γνωστή είς 
τάς γενικός της γραμμάς’: Μολονότι είχε παλαιόθεν καταργήσει τήν ορθό¬ 

δοξον ελληνικήν ιεραρχίαν εν Κρήτη και ώς επίσημον εκκλησίαν άνεγνώριζε 
τήν λατινικήν, ήης και ενέμετο σημαντικά φέουδα®, ή Βενετία επέτρεπεν εν 
τούτοις εΐς τούς ορθοδόξους υπηκόους της τήν ελευθέραν κατά τό δόγμα των 
άσκησιν των θρησκευτικών των καθηκόντων, ελέγχουσα αυτούς μόνον διά 
των εμπίστων της πρωτοπαπάδων και πρωτοψαλτών®* πολλάκις μάλιστα και 
επροστάτευεν αυτούς κατά τών υπερβασιών τού λατινικού κλήρου, Έν όμως 
έφοβεΐτο και άπέκρουε πάντοτε σταθερώς ή Βενετία, έφ* δσον μάλιστα ή 
έλληνική Αύτοκρατορία τού Βυζαντίου διετηρεΐτο εΙσέτι έν ζωή, τήν από 
τού οικουμενικού Πατριαρχείου έξάρτησιν τού ακέφαλου ορθοδόξου κλήρου 
τής νήσου καΐ τήν δΓ αποστολής επισκόπων, έξάρχων ή άλλων εκκλησιαστι¬ 

κών προσωπικοτήτων, δΓ άπολύσεως εγκυκλίων γραμμάτων, δΓ άφορισμών 
καΐ καταδικών ή διορισμών καΐ προνομίων έπέμβασιν τού ΙΙατριάρχου Κων· 

1 Τήν κυρίΜτέραν περί της εκκλησιαστικής καταστάσεως τής Κρήτης έπΙ Βενε· 
τοκρατίας βιβλιογραφίαν βλ. παρά Ν. Β. Τωμαδάκη, Οι ορθόδοξοι παπάδες έπΙ 
Ενετοκρατίας καΐ ή χβιροτονία αίιτων, « Κρητικά Χρονικά », τόμ. 13 (1959), σ. 39 - 

72 (ίδίφ Ιν σ. 39-41 ), εις ήν πρόσθες τά μετά τσΰτα δημοσιευθέντα έργα τών 
ΚΓβόάγ ΤΙιίΓίβΙ:, Ι/Λ ΚοπίΕπίβ νέπϋίεηηο ευ πιογεη 1959 (βλ. 
σ. 403 - 406 καί 428 · 433 ) καΐ Μ. Ί. Μ α ν ο ύ σ α κ α, Ή έν Κρήτη συνωμοσία τοΰ 
Σήφη Βλαστού ( 1453 - 1454 ) καΐ ή νέα συνωμοτική κίνησις τοΰ 1460 - 1462, Άθή- 

ναι, 1960 { σ. 19 · 22, 67 - 69 κ.ά. ), ώς και τάς εις τάς έπομενας υποσημειώσεις 2 · 3 

μνημονευομένας εργασίας. 
* Βλ. τήν μεταξύ Βενετίας καΐ Λατίνου αρχιεπισκόπου Κρήτης συμφωνίαν τοΰ 

1323 τήν έκδοθεΐσαν προσςράτως υπό Στεργ. Γ. Σπανάκη, Συμβολή στήν εκκλη¬ 

σιαστική Ιστορία τής Κρήτης κατά τή Βενετοκροτία, « Κρητικά Χρονικά », τόμ. 13 

( 1959), σ. 243-288. 

® Βλ. τήν ύπό έκδοσιν ήμετέραν έργασίαν «Βενετικά έγγραφα άναφερόμενα είς 
τήν εκκλησιαστικήν Ιστορίαν τής Κρήτης τοΰ ΙΛ' · ΙΤ' αίώνος (Πρωτοπαπάδες και 
πρωτοψάλται Χάνδακας) », έν ΔΙΕΕ, τόμ. 15 (1961 }. 
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σταντινουντόλεως εις τά εκκλησιαστικά πράγματα των ύπο τον λέοντα τοΰ 
Άγιου Μάρκου βιουντων 'Ελλήνων Διά τούτο καΐ ηλεγχε τάς χειροτονίας 
των Κρητών ιερέων, άνα^έτουσα αύτάς εις έπισκόπους βενετικών κτήσεων ^ 

καΐ βίαια μέτρα δεν εδίστασε νά λάβη κατά των εις Κρήτην σταλέντων έκ 
Βυζαντίου περί τά τέλη τοΐ) ΙΔ' αίώνος και άγωνισθέντων προς τόνωσιν του 
δρ^οδοξου θρησκευτικού και του εθνικού φρονήματος κληρικών, οίοι ο 
Ά9ηνών και Πρόεδρος Κρήτης Άνθιμος δ Όμολογητής* και δ Ιωσήφ 
Βρυέννιος*. Βραδυτερον μάλιστα, μετά την εν Φ?ιωρεντίφ υπογραφεϊσαν 
“Ένωσιν των δυο Εκκλησιών ( 1439), ή Βενετία έδείχΟη έπΙ μάλλον και 
μάλλον άδιάλλακτος έναντι των σθεναρώς άντιταχθέντων κατά τής βιαίας 
επιβολής τής Ένώσεως ορθοδόξων, ή αδιαλλαξία δέ αθτη, ΰποδαυλίσασα 
(άντί νά καταστείλη) τον εθνικόν τούτων φανατισμόν, ώδήγησεν εις σοβά- 

ράς ταραχάς καΐ ανωμαλίας®, προς μεγάλην πολιτικήν ζημίαν τής θαλασσο- 

χρατείρας του *Αδρία. 

Την θρησκευτικήν ταΰτην πολιτικήν τής Βενετίας εν Κρήτη και τήν έν 
τή νήσφ κρατούσαν κατάστασιν των πνευμάτων κατά τάς άρχάς τού ΙΕ' αίώ· 

νος, ήτοι κατά το μεταξύ τής άπε?ιάσεως τού *Ιωσήφ Βρυεννίου (περί τδ 
1400) καΐ τής έν Φλωρεντίρ Συνόδου { 1439) διάστημα, έρχονται νά έξει* 

κονίσουν ζωηρώς και διαφωτίσουν αι κατωτέρω τό πρώτον έκδιδόμεναι δύο 
σειραί εγγράφων, ατινα άνευρέθησαν ΰφ* ήμών κατά το 1958 είς τά κρατικά 
αρχεία τής Βενετίας. 

Πρόκειται περί δύο πλήρων και εις τδ ακέραιον διασωθεισών εν τή 
σειρφ των επισήμων «Μβπιοπ&Η 3ηΐία1ιί» τού αρχείου του Δούκα τής 
Κρήτης δικογραφιών ^ αιτινες περιέχουν ανακρίσεις και καταδίκας πρόσω* 

πων έν Κρήτη, κατά τά έτη 1418 και 1419, κατηγορηθέντων οτι ήλθον εις 
σχέσεις μετά του οικουμενικού Πατριάρχου ή άπλώς άνεγνώριζον τήν δικαιο¬ 

δοσίαν του. 

Τά έγγραφα ταυτα, πλήν τής ώς άνω γενικωτέρας σημασίας των, παρου- 

^ Βλ. Ρ Γ. Τ Η ί Γ ί € ί, ένθ’ άνωτ., σ. 403 καί Μ. *Ι, Μ α ν ο ύ σ α κ α, ενθ’ άναίτ., 

σ. 72 · 73, 79 και 122-123. 

2 Βλ. Μ. Ί. Μανοΰσακα, Αρχιερείς Μεθώνης, Κορώνης και Μονεμβασίας 

γύρω στα 1500, « Πελοποννησιακά », τόμ. 3-4 (1958- 1959), σ. 95 κ.έ|. καί Ν. Β. 

Τωμαδάκη, ενθ·’ όνωτ., σ. 61 κ.έξ. 

® Βλ. Κ. Ί. Δ υ ο β ο υ V ι ώ τ ο υ, *0 Αθηνών “Ανθιμος και Πρόεδρος Κρήτης 

6 Όμολογητής, ΕΕΒΣ, τόμ. 9 ( 1932), σ. 47 - 79. 

^ Βλ. περί τούτου κατωτέρω, έν σ. 98- 100. 

® Βλ. Μ. Ί. Μ α V ο ύ σ α κ α, *Η έν Κρήτη συνωμοσία του Σήφη Βλαστού κλπ., 

σ. 21 ·22, 69 κ.ά. 

® Ατοΐιϊνίο άί δΐ&ίο <3ί Υεπεζία—Όηοα άί Οαηάία 30 ■' ΜβντοΗαΗ αηϋοΗί, 

τετράδ. 53 (οΐϊπι 438), 1417 · 1419, φ, 139ν - 145γ ( = Α' ) καί φ. 216γ - 221γ (= Β' ). 
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σιάζουν είδικώτερον ενδιαφέρον και διά τδ είδος καΐ τδ όντως άηθες περιε- 
χόμενον αυτών, άλλα και διά τά έν αυτοις μνηαονευόμενα επιφανή πρόσωπα 
τής Ιστορίας τού Βυζαντίου και τής Κρήτης, οια δ οίκουμενικδς Πατριάρχης 
*Ιωσήφ δ Β', δ θεολόγος Ιωσήφ Βρυέννιος, οι κωδικογράφοι Μιχαήλ Κα- 

?.οφρενάς και Ιωάννης Συμεωνάκης, δ μουσικός Τωάννης Λάσκαρης κ.ά. 

”Ας έξετάσωμεν τάς δύο ταύτας δικογραφίας κατά σειράν. 

*Η πρώτη δικογραφία (Α') άφορφ εις παράδοξον έπεισόδιον, προκλη- 

θέν τή 6 Όκτωβρίου 1418, κατά τήν τέλεσιν μνημοσύνου είς τον έν Χάν- 

δακι ναόν τής Βηθλεέμ, μέ πρωταγωνιστάς τον εκ Κωνσταντινουπόλεως μου¬ 

σικοδιδάσκαλον καΐ ψάλτην ’Ιωάννην Λάσκαρην άφ’ ένδς καΐ τον 
πρωτοψάλτην Χάνδακας Εμμανουήλ Σάβιον και τρεις δρθοδόξους 
ιερείς τού Χάνδακος άφ’ έιέρου. Ή δικογραφία περιλαμβάνει δεκατρία εν 
δλφ έγγραφα, ήτοι τήν κατά του Λάσκαρη μήνυσιν και κατάθεσιν τού Σα· 

βίου, από 8 Όκτωβρίου 1418 (άριθ. 1), τήν άπδ 17 Όκτωβρίου τού 
αυτού έτους απολογίαν τού Λάσκαρη (άριθ. 9), δέκα μαρτυρικάς καταθέ¬ 

σεις γενομένας μεταξύ ΙΟ’Ίζ και 22®ζ τού αυτού μηνός (άριθ. 2-8 και 
ΙΟ - 12) καΐ τέλος τήν άπδ 26 Όκτωβρίου 1418 δουκικήν άπόφασιν περί 
καταδίκης και άπελάσεως τού Πωάννου Λάσκαρη (άριθ. 13). 

'Ως μάρτυρες αύτόπται τού επεισοδίου έξητάσθησαν ύπδ των βενετικών 
αρχών του Χάνδακος εξ Ιερωμένοι {προταθέντες ΰπδ τού μηνυτού) και τέσ* 

σάρες λαϊκοί {προταθέντες ύπδ τού μηνυθέντος). Και ιερωμένοι μέν ήσαν δ 
ιερομόναχος Βενιαμίν Σκολάρης, πνευματικός του ναού τής Βηθλεέμ (άριθ. 

2), 6 αδελφός τούτου μοναχός Μάξιμος Σκολάρης (άριθ. «9) καΐ οί ιερείς 
τού Χάνδακος Ιωάννης Κατσαδούρης, Γεώργιος Καπέλλας, Κώστας Φίλιπ¬ 

πος ή Σκουλούδης και Νικόλαος Θεολογίτης (άριθ. 5-θ). Έξ αυτών οΐ 
δύο πρώτοι είναι κάπως αντικειμενικοί, ένφ οϊ τέσσαρες τελευταίοι είναι 
έκδήλως δυσμενέστατα διατεθειμένοι πρδς τον Λάσκαρην, αφού, ώς θά ίδω¬ 

μεν, είναι αυτοί ούτοι οί όργανωταί και πρωταγωνισται των έπεισοδίων. 
Λαϊκοί δέ μάρτυρες έξητάσθησαν οι κάτοικοι τού Βούργου του Χάνδακος 
Μιχα?.έτος Σκύλος (άριθ. 4), “Ιωάννης Σκου?ιθύδης, δ άναλαβών τήν φρον¬ 

τίδα τής τελέσεως τού μνημοσύνου κατά παράκλησιν των οικείων τού μετά- 

στάντος, άνεψιδς δέ του ίερέως Σκουλούδη (άριθ. ΙΟ), δ Άγγελος Σεβα¬ 

στός, ανεψιός τού πνευματικού τής Βηθλεέμ Βενιαμίν Σκολάρη (άριθ. 11 ) 

και δ Δημιήτριος Κολυβάς (άριθ. 12). Οι ?ιαϊκοι ούιοι είναι δεδηλωμένοι 
υπέρ τού Λάσκαρη, πρέπει δέ νά θεωρηθούν άξιοπιστότεροι, ώς άμέτοχοι 
των έπεισοδίων και κατά τδ μάλλον ή ήττον άντικειμενικοΐ παρατηρηταί. 
Μεταξύ των καταθέσεων των μαρτύρων κατηγορίας καΐ ύπερασπίσεως παρα¬ 

τηρούνται σημαντικαί διαφοραι εις αρκετά και καίρια σημεία. Τούτο δυσχε¬ 

ραίνει σοβαρώς ήμάς εις τδ ν* άναπαραστήσωμεν τά διατρέξαντα εν πάση 
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ακριβείς: καί λεπτομερείς:. Παρά ταΰτα, συγκρίνοντες τάς μαρτυρίας ταυτας 
προς άλλήλας και σταθμίζοντες την βαρύτητα εκάστης, δυνάμεθα ϊσως νά 
προβωμεν εις την εκθεσιν των γεγονότων ώς ακολούθως. 

Ό Ιωάννης Λάσκαρης, δστις εΐναι καΐ άλλοθεν γνωστός εις 
ημάς ώς συνθέτης μελών εκκλησιαστικής μουσικής παραδεδομένων διά δια¬ 

φόρων χειρογράφων κωδίκων ^ είχεν, ώς αναφέρει έν τή άπολογίς του, συγ¬ 

γενείς και αγαθά εν Κωνσταντινουπόλει, άηνα έγκατέλειψεν, ινα ελθη καΐ 
εγκατασταθή εις την βενετοκρατουμένην και ευνομουμένην, ώς επίστευε, 

Κρήτην προ επταετίας περίπου, ήτοι περί τό 1411. Φαίνεται δέ δτι κατά 
την εποχήν ταΰτην ήτο ήδη πεπειραμένος και δοκιμώτατος μουσικοδιδάσκα¬ 

λος και ψάλτης, άπολαυων τής Ικτιμήσεως και αυτου του Αυτοκράτορος του 
Βυζαντίου (ήτοι έν προκειμένφ του Μανουήλ Β' Παλαιολόγου) και του 
οικουμενικού Πατριάρχου*· Έλθών εις τήν νήσον, Ι'δρυσεν Ιδίαν σχολήν έν 
Χάνδακι, ένθα εδίδασκε τους νέους τήν εκκλησιαστικήν μουσικήν. Δεν γνω- 

ρίζοιιεν αν μόνη ή επιθυμία του προσπορισμοΰ πλειόνων χρημάτων Ικ τής 
διδασκαλίας και τής τέχνης του ή και λόγοι σχετιζόμενοι προς τήν πολιτικήν 
του Βυζαντίου και του οικουμενικοί) Πατριαρχείου προς ένίσχυσιν του ορθο¬ 

δόξου φρονήματος των υπό τούς Βένετους δουλευόντων Κρητών υπηγόρευ- 

^ *Εκ τούτων μλ’ημονευτέοι ενταύθα ό τής μονής Μεγ. Λαύρας Ε 173 (τοϋ 

έτους 1436 ), Ινθα σημβιοΟται (βλ. Σωφρονίου Εύστρατιάδου, Θρφκες 

μουσικοί, ΕΕΒΣ, τόμ. 12 (1936), σ. 61, άριθ. 48) ώς * Λάσκαρα Ιωάννης άκό της 

Κρήτης», ό τής Έθν. Βιβλιοθήκης ύπ* άριθ. 963 ( Ί. Σακκελίωνος, Κατάλο¬ 

γος των χειρογράφων τής Εθνικής Βιβλιοθήκης τής Ελλάδος, Άθήνησι, 1892, σ. 

173 ), ένθα φέρεται ώς « Ιωάννης Λάσχαρης Κρής >, οί της Μονής Λειμώνος ύπ’ άριθ. 

238 καί 244 ( Ά. Παπαδοπούλου-Κεραμέως, Μαυρογορδάτειος Βιβλιο¬ 

θήκη, τόμ. Α', έν Κωνσταντινουπόλει, 1884, σ. 115 και 116), ένθα αναγράφεται ώς 

Ιωάννης Λάσκαρα κλπ Σημειωτέον δτι γνωστός έκ μουσικών κωδίκων είναι και δ 

Ιωάννης Λάσκαρις Πηγωνίιης, δστις ύπό τοϋ Σωφρ. Εύστρατιάδου, ένθ’ άνωτ., 

σ. 61 (άριθ. 49) ταυτίζεται πρός τον ήμέτερον. Τούτο δεν φαίνεται βέβαιον, διότι 

εις τινας κώδικας φέρονται παραλλήλως καί διαστέλλονται τά δύο ονόματα, ώς π.χ. 

εις τον κώδικα τής Έθν. Βιβλιοθήκης υπ’ άριθ. 893 ( βλ. Ί. Σακκελίωνος, 

ένθ’ άνωτ., σ. 162). (Περί του βυζαντινού Ιποινύμου Πηγωνίτης βλ. ιδίφ Ν. Α. 

Β έη V έν « Βϋζαντίδι», τόμ. 2 (1910), σ. 76 καΐ 78, V. Εαυτοπί έν« Έλλη- 

νικοΐς., τόμ. 6 ( 1933), σ. 211 (άριθ. 498), τόμ. 7 (1934), σ. 282 ( άριθ. 609) καί 

σ. 289 ( άριθ. 640 ), Η. Ο τ όβΌ ίτο έν « Β^'ΖΗπϋΐοη >, τόμ. 12 (1937 ), σ. 283 - 292 

καί Στιλ π. Κυριακίδην εν « Έπετηρίδι τής φιλοσοφικής Σχολής » τθΰ Πανε¬ 

πιστημίου Θεσσαλονίκης, τόμ. 3 (1938 ), σ. 331 καΐ 479). “Άς σημειωθή, τέλος, δτι 

εις τον υπ’ άριθ, 1414 Βατοπεδινόν κώδικα φέρονται καί « στίχοι Ιωάννη Λάσκαρη 

ταυ Συρπαχάνου, μεΖίΰ^ενίβς παρά *Ιωάννον τοϋ Λαμπαδόρη > (Σωφρ. Εΰστρα- 

τιάδου-Άρκαδίου Βατοπεδινοϋ, Κατάλογος των έν τή Ίερφ Μονή Βατο¬ 

πεδίου άποκειμένων κωδίκων, εν Κανταβριγίρ και έν Πσρισίοις, 1924, σ. 224). 

2 Βλ. τήν κατάθεσιν τοϋ Δημ. Κολυβά (έγγρ, 12) : « ...οο/ίτο ίβνα αυαηίί Ιο 
1η^8$β^ Ιο ίηψβναάον β άβΐ ραίΗανοΗα υϊρηΐνα απιαάΗα Ια τηια ατίβ... ». 
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σαν εις τον Λάσκαρην τήν εγκατάστασίν του είς τήν κρητικήν πρωτεόουσαν* 

τό δεύτερον όμως φαίνεται αρκούντως πιθανόν. Ό Λάσκαρης, φέρων Επι¬ 

φανούς βυζαντινού οϊκου ονομα *, θά ήτο βεβαίως, είς τα όμματα τού ορθο¬ 

δόξου ελληνικού πληθυσμού τής Κρήτης, β επί?^εκτος εκπρόσωπος τής ψαλ¬ 

τικής τέχνης τού Βυζαντίου, άρρήκτως συνδεδεμένης μετά τής ορθοδοξίας. 

*Ητο λοιπόν φυσικόν νά τυγχάνη γενικής άναγνωρίσεως και τιμής καΐ νά 
προσκαλήτσι συχνάκις, ώς αναφέρει εν τή απολογία του, ύπό κατοίκων τού 
Χάνδακας, ϊνα ψάλλη εις κηδείας ή μνημόσυνα. Τούτο δμως άπήρεσκε προ¬ 

φανώς εις τον πρωτοψάλτην τού Χάνδακας, διιδόντα είς τό πρόσωπον τού 
Λάσκαρη ουδόλως εύκαταφρόνητον ανταγωνιστήν. ΠροστριβαΙ δεν Εβράδυ- 

ναν νά δημιουργηθούν μεταξύ τών δύο άνδρών, Εκπροσώπων δύο άντιμαχο- 

μένων κόσμων — τού μέν εχοντος τήν λαϊκήν συμπαράστασιν, άλλ* ανίσχυ¬ 

ρου έν ξένη έπίκρατείςι, τού δέ στηριζομενου κυρίως εις τών κρατουντών τήν 
ύποστήριξιν. *0 πρωτοψάλτης διετύπωσε παράπονα εις τάς βενετικός άρχάς 
κατά τού Λάσκαρη, αυται όμως, παρά τήν επιθυμίαν των δπως μή δυσαρεστή- 

σουν τον προσταχευόμενόν των, ήναγκάσθησαν ν* αναγνωρίσουν δι άποφά- 

σεως τό δικαίωμα εις τον Λάσκαρην, δπως μεταβαίνη και ψάλ?.η μόνον δπου 
και δταν προσεκαλεΐτο. Φαίνεται δτι, οσάκις συνέπιπτε νά προσκληδή ταυτο- 

χρόνως μετά τού Λάσκαρη καΐ δ πρωτοψάλτης εις τήν αύτήν ακολουθίαν, ή 
σύγκρισις τού έμπειρου και Επιβλητικού Κωνσταντινουπολίτου μουσικοδιδά¬ 

σκαλου* μετά τού εγχωρίου ήμιμαθούς πρωτοψάλτου® ήτο συντριπτική διά 
τόν τελευταΐον. Ή προτίμησις άλ?νως τε καΐ ή επιδοκιμασία τού ορθοδόξου 
Εκκλησιάσματος δεν ήτο δυνατόν παρά νά είναι εστραμμένη προς τόν Εκπρό¬ 

σωπον τού ε?.ευθέρου βυζαντινού κράτους καΐ τής ορθοδοξίας και όχι προς τον 
πειθηνίως ύποτεταγμένον είς τάς εντολάς τών κυριάρχων τής νήσου Βενετών 
πρωτοψάλτην, δστις καΐ ήτο υποχρεωμένος νά διατηρή στενάς σχέσεις μετά 
τής μισητής εν Κρήτη λατινικής ιεραρχίας. Τήν κατάστασιν ταΰτην βαρέως 
θά έφερεν δ πρωτοψάλτης καΐ οΐ ολίγοι σύν αύτφ Ιερείς, οϊτινες ήσαν πιθα* 

νώτατα Εκ τών Εχόνχων άφορμάς δυσαρεσκείας κατά τού Πατριαρχείου, ως 
τιμωρηθέντες διά παραπτώματα ή άλλο τι. Διό καΐ ώς μόνον τρόπον απαλ¬ 

λαγής των από τοιούτου οχληρού αντιπάλου επβνόησαν ούτοι από κοινού 

Βλ. Β. Α. Μυβτακίδου, Λασκάρεις. 1400 -1869, ΕΕΒΣ, τόμ. 5 ( 1928), 

σ. 131- 168, δστις όμως άγνοεϊ τον περί ού ΕνταΟθα δ λόγος. 

2 Βλ. τά έν τη καταθέσει τοϋ μηνυτοϋ περί τοϋ Λάσκαρη λεγάμενα (έ’γγρ. 1) 

δτι ούτος « 8ΐβΙίΙ ίη οΗοίΌ... οηπι ιηαρηο τβραΐίο βΐ 8ΐίρβνΙ>ία, (^ηαΐχβηάο νβΐ «υ/ιοε- 

8αηάο οαριιί εί ηινηαηάο, ρΐ'ομί οοη&υ.εΙη8 βδί (αοενε*. 

3 Τοΰτον ό Λάσκαρης, κατά τινας καταθέσεις (βλ, εγγρ. 5, 6, 8), άπεκάλεσε 

χαρακτηριστικώς οοείετοίπω, ήτοι καλαθοπλέκτην ( !). Ό δέ μάρτυς Ίω. Σκουλού* 

δης κατέθεσεν (Ιγγρ. 10 ) δτι *φγοΙθ8αΐα ηβΒοίί οαηίανβ ρβν ατίβηι βί άίοίηδ /αηί 

οαηίαΐ ρετ αΗ&ηι». 
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τήν 8ΐς τάς βενετικάς αρχας καταγγελίαν του Λάσκαρη ως εκφραζομένου και 
δρώντος κατά των Βενετών και ώς οργάνου του Πατριάρχου Κωνσταντινου¬ 

πόλεως, ϊνα επιτύχουν οΰτω τήν οριστικήν άπελασίν του εκ τής νήσου. Δεν 
αποκλείεται προσέτι νά εγένετο τοΰτο τή συγκαταΟέσει ή καΐ τή υποδείξει 
των βενετικών αρχών, αϊτινες βεβαίως θά εκρινον ώς άσΰμφορον τήν αυξου· 
σαν δημοτικότητα του έκ Βυζαντίου μουσικού. Τοιουτοτρόπως έσκηνοθετήθη 
καΐ προεκλήθη το έπεισόδιον, δπερ Ι'δωκεν άφορμήν είς τήν καταγγελίαν. 

'Ως θά ίδωμεν δέ, ή κατά του Λάσκαρη σκευωρία επέτυχε πράγματι καθ* 

δλην τήν γραμμήν. 

Ή κατάλληλος ευκαιρία παρουσιάσθη δτε, τήν “Οκτωβρίου 1418 

(ήμέραν Πέμπτην^), έτελείτο μνημόσυνου, εις τον ναόν τής Βηθλεέμ^, του 
υίοΰ τής παπαδιάς Καθαροΰδαινας®. Εις τό μνημόσυνον τούτο προσε- 
κλήθησαν νά ψάλουν πολλοί ιερείς, ό περί ού δ λόγος πρωτοψάλτης Έ μ- 

μανουήλ Σάβιος* και δ πρωτοπαπάς του Χάνδακος, δστις, ώς άλλοθεν 
γνωρίζομεν, ήτο ό Ιωάννης Συμεωνάκης®, άνήρ λογιώτατος καΐ δό¬ 

κιμος κωδικογράφος®. Προσεκλήθη επίσης και δ Ιωάννης Λάσκαρης υπό 

^ Βλ. εγγρ. 1, 5, 6, 7, 8, 9. Έν έγγράφφ 4 άναφέρεται Τετάρτη ή Πέμπτη καΐ 

Ιν έγγρ. 2 Τετάρτη. Ή 6 ’Οκτωβρίου όμως του έτους 1418 ήτο πράγματι Πέμπτη. 

2 Ουτος εκειτο οπού νΟν ή ομώνυμος πύλη τοΰ τείχους, κατηδαφίσθη δέ βρα¬ 

δύτερου προς άνέγεροίν των τειχών τοΰ Χάνδακος. 

® Βλ. έγγρ. 10 και 11. *Η αυτή παπαδιά Καθαρούδαινα ( ήτοι σύζυγος ή πιθα- 

νώτερον χήρα τοΰ Ιερέως Καθαρού) φέρεται και εν άλλω κρητικφ έγγράφφ τής 12 

Τουνίου 1420 έκδοθέντι ύφ’ ημών εις «Κρητικά Χρονικά», τόμ. 12 (1958), σ, 426 

( στ. Β5). Περιέργως δ δι* δν τό μνημόσυνον υιός αύτής ονομάζεται εν τφ Ιγγράφιρ 

ύπ’ άριθ. 12 ^ ΜΐοΗαΙβίο 8α^^ια^^α ηοάβι' εΛβ /'ό». 

^ Ή παλαιοτέρα γνωστή είς ήμας μνεία του Εμμανουήλ Σαβίου ώς 

πρωτοψάλτου Χάνδακος φέρεται είς βενετικόν έγγραφον από 22 Όκτωβρίου 1414 

(Α.δ.ν.—Όιιοα άί €αηάία ϋ : ΑΐΙί αηϋοΗχ, τετράδ. 22α, 1414-1415, φ. 7δν ) 

προσεχώς δημοσιευόμενον ύφ' ημών, Πρό αύτοΰ πρωτοψάλτης Χάνδακος ευρητσι δ 

Γεώργιος Παυλόπουλος ( 1399, 1406 ), δεν αποκλείεται όμως νά έχρημάτισεν 

ένδισμέσως καί άλλος τις. Τον Σάβιον συναντώμεν βραδύτερον και είς έγγραφα τοΰ 

1423 και 1424 (υπό δημοσίευσιν επίσης), ώς καί είς έτερον τοΰ 1449 (;), οΰ μνεία 

παρά Ν. ΙθΓ§:3., Βοουπιεπΐδ οοηοοηιαηί 163 Ογ605 163 είί&ΐΓβδ ά'Οηβσί, 

ϋπέδ ά€3 Γ6§:ς51γ€3 06 ποΙδίΓ^β (16 Οτείε, έν « Κ,ονυο ΙιίβΙοπηυσ άυ δτιά · Εεί; 

€ΐΐΓθρθ6Π», τόμ. 14 (1937), σ. 104 - ΙΟδ (παραφθείραντος τό έπώνυμον είς 5οΐυΐο). 

® Τον *Ιωάννην Συμεωνάκην ώς πρωτοπαπάν Χάνδακος συνηντήσαμεν 

τό παλαιότερον είς τό αυτό άπό 22 Όκτωβρίου 1414 έγγραφον, περί οΰ έν τή προη- 

γουμέντ) υποσημειώσει. “Εκτοτε άνεύρομεν αυτόν πλειστάκις, είς έγγραφα των ετών 

1417, 1423, 1424, 1427, 1445, 1446 καΐ 1448, άτινα έχομεν υπό δημοσίευσιν. 

® Βλ. περί αύτοΰ τήν όξιόλογον μελέτην τοΰ δίΙνίο Οΐιΐδερρε Μοτ- 

οαίί, Βί Οίοναπηϊ 8ίηΐ6οη3ςΐ3ί3. ρτοίορμρα άί Ομηόία, έν « Μϊβοείΐ&πεα Οίο- 

ν3.ηπί ΜβΓ0&Ιί>, τόμ. III ( = δίυάΐ β ΤεεΙΐ, ηο 123 ), 1946, σ. 312-341. Ή εργα¬ 

σία τοΰ Β. Λαού ρ δα, Δύο Κρήτες κωδικογράφοι κατά τούς πρό τής 'Αλώσεως τής 

του άναλαβόντος τήν μέριμναν τής τελέσεως τοΰ μνημοσύνου Ίωάννου Σκου- 

λουδη, ενδιαφερομένου, διά τής προσκ?>.ήσεως τουτου, νά προσδώση μεγαί.υ- 

τέραν λαμπρότητα εις αυτό. Κατά τά νόμιμα, τό πρόσταγμα κατά τήν ψαλ- 

μφδίαν έπρεπε νά έχη 6 πρωτοψάλτης. Ενταύθα όμως δεν επρόκειτο περί 
έπισήμου λειτουργίας, άλλα περί ιδιωτικού μνημοσύνου, δπου ή επιθυμία 
τοΰ δι’ αυτό δαπανώντας ήτο νά χρησιμοποιηθώ καταλλήλως δ ικανοηερος 
των ψαλτών. Μόλις λοιπόν ό πρωτοψάλτης έπεχείρησε νά ψάλη τήν αρχήν 
τής μνημοσύνου ακολουθίας, δ Λάσκαρης, έχων συναίσθησιν τής υπεροχής 
του καΐ παροτρυνόμενος καΐ υπό τοΰ προσκαλέσαντος αυτόν ακριβώς διά τήν 
τέχνην του Ίωάννου Σκουλούδη, ΰφήρπασεν έκ τοΰ στόματος τοΰ πρωτο¬ 

ψάλτου τήν ψαλμφδίαν ^ καΐ ήνάγκασεν αΰτόν ώ; άδέξιον, νά σιγήσχ). Τό 
αυτό επανέλαβε και κατά τήν δευτέραν και τήν τρίτην στάσιν^ τής ακολου¬ 

θίας. Και δ μέν πρωτοψάλτης καΐ δ πρωτοπαπάς ούδέν ειπον, άρκεσθέντες εις 
τό V* ανταλλάξουν βλέμμα συγκρατουμένης δυσφορίας. Οι ίερεϊς δμως Κώ· 

στας Φίλιππος ή Σκουλούδης, Νικόλαος Θεολογίτης καΐ “Ιωάννης Κατσαδού- 

ρης, προσυνεννοημένοι προφανώς®, έξεδύθησαν τά άμφια αυτών και άπεχώ- 

ρησαν τοΰ χοροΰ, είς ένδειξιν διαμαρτυρίας διά τήν παραβιαζομένην έκκί/η- 
σιαστικήν τάξιν καΐ προς γενικήν κατάπληξιν και σύγχυσιν τοΰ εκκλησιάσμα¬ 

τος, καΐ αΰτοΰ έτι τοΰ Λάσκαρη, μή άντιληφθέντος εξ αρχής τον σκοπόν 
αυτών. Ό ίερείις Σκουλούδης, έπιτιμηθεις υπό τοΰ διοργανωτοΰ τοΰ μνημο¬ 

σύνου καί ανεψιού του Ίωάννου Σκουλούδη, ήυαγκάσθη νά επανέλθη, τό 
αυτό δ* έπραξε μετ* ολίγον καΐ δ Θεο?ιογίτης. “Ότε δμως δ τελευταίος εκλήθη 
υπό τοΰ φαινομενικώς άταράχου παραμείναντος πρωτοψάλτου νά συνέχιση 

Κωνσταντινουπόλεως χρόνους. Ιωάννης Συμεωνάκης και Πέτρος Λαμπάρδος, « Κρητικά 

Χρονικά », τόμ. 2 { 1948), σ. 540 -545, μόνον ώς προς τον μαθητήν τοΰ Συμεωνάκη 

Λαμπάρδον προσφέρει νέα στοιχεία. Ό Συμεοινάκης άπεβίοισε μικρόν πρό τοΰ 1452, 

δτε διεδέχθη αυτόν ό Μάρκος Παυλόπουλος* βλ. Μ. Ί. Μανούσακα, Ή 

έν Κρήτη συνωμοσία τοΰ Σήφη Βλαστού, σ. 43, σημ. 4. 

1 “Ητοι τήν αρχήν τής πρώτης στάσεως (τό « ’Άμωμοι εν όόφ... ») τής νεκρώ¬ 

σιμου ακολουθίας. 

^ *Ήτοι τό « Αί χεΐρές αου επσίηοόν με και ε'ίΐλααάν με... » καί τό < "ΕπΙβλεψον 

επ’ εμε καΐ ελεηαόν με.,.>. Ασφαλώς τούτο θά είχε πράξει 0 Λάσκαρης καΐ είς 

προηγούμενος παρομοίας περιστάσεις (πρβλ. και έγγρ. 13 ), διό και τήν φοράν τού¬ 

την οΐ αντίπαλοί του δέν εύρέθησαν απροετοίμαστοι. 

® Ό μάρτυς “Αγγελος Σεβαστός κατέθεσεν (έγγρ. 11) δη, ώς ήκουσε παρά 

τοΰ ετέρου μάρτυρος ύπερασπίσεως Δημ. Κολυβά (δστις δμως παρέλειψε νά κατά¬ 

θεση τούτο), οΐ ιερείς οδτοι, ερχόμενοι είς τό μνημόσυνον, είχον άπό κοινού προα¬ 

ποφασίσει, αν ό Λάσκαρης παρίστατο καί έψαλλε, νά έκδυθουν τά άμφιά των και 

ν’ αποχωρήσουν. Άλλα καΐ άν ή ρητή βεβαίωσις αυτή θεωρηθή ύποπτος, έκ τής όλης 

έξελίξεως τής ύποθέσεως καθίσταται πρόδηλον δη υπήρχε προουνεννόησις μεταξύ τών 

Ιερέων τούτων πρός άλλήλους, άλλα καΐ προς τον πρωτοψάλτην. 
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την ψαλμφδίαν, έδημιοΰργησε νεον επεισόδιον, κραυγάζων εις το-υτον δτι 
αυτός δεν είναι ό πρωτοψάλτης, άφου δ Λάσκαρης τον υποκαθιστα αύδαι· 
ρέτως καΐ οτι ό ίδιος δεν γνωρίζει αληθώς εις τίνα οφείλει να ύπακουση. 

Τότε ό Λάσκαρης, άντιληφθείς πλέον δτι πάντα ταΟτα εΐχον σκηνοθετηθη και 
άπέβλεπον είς βάρος του, δταράχθη σφοδρώς καί, άπολέσας την ψυχραιμίαν 
του — πράγμα τό όποιον άκριβώς επεδίωκον καΐ άνέμενον οί άντίπαλοί του 
εζετράπη έν μέση άκολουθίφ εις λόγους πλήρεις οργής, παραπόνου καΐ άγανα* 

κτήσεως εναντίον τόσον του πρωτοψάλτου, δσον καΐ του Θεολογίτου. Και τον 
μέν πρωτοψάλτην κατηγόρησεν ώς έκ προμελέτης υποκινήσαντα τό πραξικό· 
πημα τούτο των ιερεων. Πάντας δ* όμοΰ επέκρινε δριμεως, λεγων δτι δια- 

πράττουν αδικίαν επιχειροίίντες νά εμποδίσουν αυτόν από του νά άσκή τό 
επάγγελμά του και νά προσπορίζεται τόν επιουσιον, άφοΰ ουδέν κακόν ποιεί 
εργαζόμενος, ουδ* είναι άφωρισμένος, άλλα τουναντίον έχει καΐ αυτός παρά 
των Βενετών την άδειαν νά ψάλλη, κατά δέ τό παρελθόν πανταχοΰ οπού 

έψαλλεν είς ά'λλους τόπους, ακόμη καΐ τουρκοκρατούμενους, ήτο παρά πάντων 
σεβαστός. Έξήρεν άντιθέτως την σώφρονα στάσιν του πρωτοπαπά (*Ιωάν· 

νου Συμεωνάκη), δστις, μολονότι προΐστατο πάντων, δεν έ'κρινεν άναγκαΐον 
νά επέμβη και διεκήρυξε δημοσίςί δτι διά του τρόπου τοΰτου δ Σάβιος 
επεζήτει νά τόν άναγκάσχι δπως έγκαταλείψη την νήσον. Τέλος φαίνεται δτι 
Ιν τή παραφορφ του έχρησιμοποίησεν — ώς κατετεθη υπό τής πλειονότητος 
των μαρτύρων — και υβριστικούς τινας χαρακτηρισμούς εναντίον τού πρω¬ 

τοψάλτου, άποκαλέσας αύτόν άλιτήριον, άμαθή κλπ. “Αντιθέτως δμως δεν 
(ραίνεται άκριβές δτι ήπείλησε τόν πρωτοψάλτην δτι θά τού άφαιρέση την 
ζωήν, διότι τούτο κατέθεσαν, πλήν τού Σαβίου, μόνον ό Κατσαδούρης και 
ό Καπέλλας, διέψευσαν δμως τέσσαρες άλλοι μάρτυρες, ούτε δτι έξεστό- 

μισε χυδαίαν ύβριν κατά τού διορίσαντος τόν πρωτοψάλτην (ήτοι κατά τής 
βενετικής αρχής) καΐ δτι διεκήρυζεν δτι αυτός έχει άδειαν νά ψάλλη παρά 
τού οικουμενικού Πατριάρχου, διότι μόνοι οί Κατσαδούρης, Καπέλλας και 
Θεο?νθγίτης ίσχυρίσθησαν ταύτα, ένφ άντιθέτως και αυτός ό ίερεύς Κώστας 
Φιλίππος ή Σκουλοΰδης, μολονότι έκ των πρωταιτίων τού επεισοδίου, ετή* 

ρήσε χαρακτηριστικήν σιγήν- "Εναντι τής εκρήξεως ταύτης τής οργής τού 
Λάσκαρη ό πρωτοψάλτης έπέδειξεν απάθειαν και ψυχραιμίαν (τούθ* δπερ 
ενισχύει έτι μάλλον την περί προμελέτης εκδοχήν) καΐ ούδεμίαν ύβριν έ|δ- 

στόμισε, κατά γενικήν ομολογίαν. Την μεθεπομένην δμως ήμέραν ΰπέβαλεν 
ενώπιον των βενετικών αρχών μήνυσιν κατά τού Λάσκαρη έπΙ εξυβρίσει και 
άντιποιήσει τής εξουσίας του. Εΐναι χαρακτηριστικόν δτι πάντες οί πρώτο- 

^ Είναι ενδεικτικοί του κύρους και τής αξίας τοΰ Ίωάννου Συμεωνάκη οί 

περί αυτοΰ πλήρεις εκτιμήσεοίς καΐ σεβασμού λόγοι τοΰ Λάσκαρη ( βλ. ιδίςι εγγρ. 4, 

6 καΐ 12 ). 
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στατήσαντες είς τά επεισόδια ιερείς ΰπεδείχθησαν ύπ’ αυτού ώς μάρτυρες 
κατηγορίας, ένφ θά ήδύνατο νά έκλέξη άλλους, αμέτοχους δλως και αδιάβλη¬ 

τους, έκ των είκοσι παραστάντων Ιερέων και πρώτον βεβαίως τόν πρωτοπα- 

παν Χάνδακας “Ιωάννην Συμεωνάκην. Τοιουτοτρόπως παρεσχέθη ή ευκαι¬ 

ρία είς τάς βενετικός άρχάς τού Χάνδακος νά έπιληφθούν τής ύποθέσεως καΐ 
νά διεξαγάγουν ανακρίσεις, είς δέ τούς κατά τού Λάσκαρη σκευωρήσαντας 
ιερείς νά περιλάβουν εις τάς καταθέσεις των τοιαύτα στοιχεία, ώστε νά στη- 

ριχθή κατηγορία έπΙ εξυβρίσει ή επιβουλή τής βενετικής εξουσίας. Εις μάτην 
ό Λάσκαρης έν τή άπολογίφ του, δι’ ής προσεπάθησε συγχρόνως ν’ άρνηθή 
τεί^είως ή νά μετριάση τά ύπ* αυτού έν τή δικαίφ παραςρορά του λεχθέντα, 

ύπεστήριξεν δτι αί καταθέσεις των προκαλεσάντων τό επεισόδιον Ιερέων Θεο¬ 

λογίτου, Σκουλούδη καΐ Κατσαδούρη, ώς και τού έν διαστάσει μετ’ αυτού 
τελοΰντος Καπέλλα, δεν έπρεπε νά γίνουν δεκταί. ΕΙς μάτην έπεκαλέσθη τάς 
υπέρ αυτού καταθέσεις των μαρτύρων τής ύπερασπίσεως, οίτινες είχον παρα- 

στήσει δλως διαιρόρως τά γεγονότα. Εις μάτην ίσχυρίσθη, τέλος δτι, αν οί 
ανωτέρω ιερείς δεν προεκάλουν τό επεισόδιον, ουδέν έκτροπον θά έσημειούτο 
από τής ϊδικής του πλευράς^. Αί βενετικαι άρχαΙ έπραξαν ακριβώς τό αντί¬ 

στροφον : εις μέν τά καταθέσεις των μαρτύρων τής ύπερασπίσεως ούδεμίαν 
έδωκαν πίστιν, έδέχθησαν δέ ώς άληθή τά υπό μόνων τών ώς άνω πρωτα¬ 

γωνιστών τού επεισοδίου (ουδέ καν ύπό πάντων τών μαρτύρων κατηγορίας) 

κατατεθέντα, δτι ό Λάσκαρης Ιξύβρισε την διορίσασαν τόν Σάβιον ώς πρω¬ 

τοψάλτην βενετικήν εξουσίαν καΐ δτι έπεκαλέσθη τόν Πατριάρχην, λέγων οτι 
είχε λάβει παρά τούτου τήν άδειαν νά ψάλλη πανταχού. Ήρμήνευσαν επίσης 
τούς ύπό τού Λάσκαρη χαρακτηρισμούς τού πρωτοψάλτου ώς αδίκου καΐ 
πλάνου ώ; ύπαινισσομένους τάς μετά τών Λατίνων σχέσεις τούτου (β' 

%ρ8β ρτοίορ8αΙΙΙ (βηβΐ ^ητα Ιαϋηοηιιη ^). ΣτηριχθεΙς δέ είς τάς μαρτυρίας 
ταύτας δ Δούκας τής Κρήτης Ιάκωβος Οαδδοηί μετά τού Συμβουλίου του, 

1 Ιδιαιτέραν βαρύτητα έχει ή κατάθεσις τοΰ Μιχαλέτου Σκύλου {έγγρ. 4), 

οστις, άν ταυτισθη, ώς φαίνεται πιθανώτατον, προς τόν ομώνυμόν του Μίοίι&1β1ο 
δοΐιίΐΐο, τόν μαρτυρούμενον έν τή από 24 Ιουλίου 1403 συνθήκη τοΰ έμίρη τών Πο- 

λατίων Εΐΐαείίεγ μετά τοΰ Λουκά τής Κρήτης, ώς συνοδόν και γραμματέα ( ποίΕ- 

τίαπι) τοΰ ε’ις Μίλητον ελθόντος και ουνάψαντος χαύτην Κρητό; διπλωμάτου και ποιη- 

τοΰ Λεονάρδου Ντελλαπόρτα (παρά ΤΙιοπίΕδ-ΡΓθάεΙΙί, ΌίρίοπίΕΐΕΓίυιη Υβ- 

ηβΙο - Ι^ενΕηΙΐηυπι, τόμ. Π, ΥεηοΙϋδ, 1899, σ. 293, άριθ. 160), πρέπει νά δεχθώ- 

μεν δτι ήτο σοβαρόν καΐ άξιόπιστον πρόσωπον, άφοΰ μάλιστα ήτο έμπιστος και τών 

Βενετών. Ούτος έδήλωσε ρητώς δτι ^ ραραε ΤΙοϋι βΐ ραρα ΟαςαάηΗ βΐ ραρα$ 8ϋη~ 

Ιηάΐ βΐ ραραβ Οαρ&Ιία ίηοχία^αί νβτία βΐ εονηπι οοοαξίοηβ (ηίί Ηαβο ΰοηχπιοϋο, 

8βά, 81 αΐί Ιαβν.ΐ83βη1, ηβο ίρββ /αηί τηοίιΐδ ί’ηίΒδεί αά αΙίςηίά άίοβηάιαη, ηεο αΐί- 

<ΙΗΪά ΒοαηάαΙηπί ΒβεηΙιΐίη 01 λοιποί μάρτυρες τής ύπερασπίσεως (Ιδία οΐ 

Σεβαστός καΐ Κολυβάς, εγγρ. 11 και 12 ) είναι ετι εύνοϊκώτεροι ύπερ του Λάσκαρη, 

άλλ’ ϊσω; όλιγώτερον αντικειμενικοί. 
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έξεδωκε τήν καταδικαστικήν κατά του Λάσκαρη άπδφασιν, δι* ής ύπεχρεουτο 
οΰτος, δπως έντό; οκτώ ήμερων εγκατάλειψη την Κρήτην και μή επανέλθη 
ποτέ εις αυτήν, επί άπειΡιή ενιαυσίου φυλακίσεως καί νέας άπελάσεως. Τοιου¬ 

τοτρόπως οι άντίπα?^οι του Λάσκαρη εθριάμβευσαν, χρησιμοποιήσοντες δεδο- 

κιμασμένην μέθοδον, τήν έπΙ ΰπονομευτική κατά των Βενετών δράσει καταγ¬ 

γελίαν, μέθοδον, ήτις είχεν ήδη προ δΰο δεκαετηρίδων Ιφαρμοσθή και διά 
την άπέλασιν ετέρου έκ Βυζαντίου πολύ επιφανέστερου εκπροσώπου και 
προμάχου τής ορθοδοξίας έν Κρήτη, τού Τωσήφ Βρυεννίου *Η τοιαύτη 
επιτυχία των δεικνύει μέχρι τίνος βαθμού ήσαν ούτοι πεπεισμένοι περί τής 
ύπο των Βενετών σταθερώς ακολουθούμενης πολιτικής κατά πάσης άναμείξεως 
τού Πατριαρχείου Κωνσταντινουπό?νεως εις τάς ελληνικάς αυτών κτήσεις. 

Ή δεύτερα δικογραφία {Β') άφορ^ είς τάς ανακρίσεις κατά τού έν 

Χάνδακι Ιερέως Μιχαήλ Καλοφρενά, τού ζωγράφου Νικολάου Φι- 

λανθρωπηνού καΐ τού ιερομόναχου καΐ πνευματικού Αρσενίου καΐ 
εις τήν καταδίκην αυτών διά τάς μετά τού οικουμενικού Πατριάρχου σχέσεις 
των. Τήν δικογραφίαν απαρτίζουν ές έγγραφα, ήτοι δύο καταθέσεις ■ άπολο- 

γίαι τού Νικολάου Φιλανθρωπηνού από 23 - 24 Τανουρίου 1419 ( άριθ. 1 ~ 2)^ 

μία τού Μιχαήλ Καλοφρενά (άριθ. 3), μία τού *Αρσενίου (άριθ. 5), μία 
κατασχεθεΐσα επιστολή τού τελευταίου πρός τόν εν Κωνσταντινουπό?νει Κρήτα 
μοναχόν Βαρλαάμ (άριθ. 4) και τέλος ή από 25 Τανουσρίου 1419 καταδι· 
καστική άπόφασις των βενετικών αρχών τής Κρήτης (άριθ. β). 

Ενταύθα δεν μαρτυρεΐται τις δ καταδώσας τούς ανωτέρω εις τάς βενε- 

τικάς άρχάς ούδ’ υπάρχει αντιδικία τις ή σημαντική διαφορά τών δμοίνογιών 
καΐ καταθέσεων τούτων πρός άλλήλας. *Ως έκ τούτου αποβαίνει εύχερεστέρα 

ή ακριβής άναπαράστασις τών γεγονότων, άτινα έχουν ώς άκολούθως. 
Ό ιερομόναχος ^Αρσένιος, πνευματικός τής έν Χάνδακι μονής τού 

'Αγίου Αντωνίου τού Μαρουλο *, εύρίσκετο εΐς στενάς σχέσεις μετά τού έν 
Κωνσταντινουπόλει οίκουμενικού Πατριαρχείου, εις τό όποιον συχνάκις κατέ- 

φεύγε, προκειμένου περί θεμάτων άφορώντων εις πρόσωπα ή ζητήματα τού 
εν Κρήτη ορθοδόξου κλήρου. Μικρόν προ τού Αύγουστου τού 1418, μετά- 

βάς εις Κωνσταντινούπολιν, έπληροιρορήθη παρά τού ωσαύτως εκεί μεταβάν· 

1 Βλ. χά πβρί τού άνδρός σημειούμενα κατωτέρω έν σ. 99, σημ. 1-3. 

® Αυτή Ικειτο έξω9·ι τών τειχών της πόλεως και έν τφ προσστίφ τού Μαρουλά, 

άναφέρεται δέ και έν αναγραφή ναών τού Χάνδακος τού 1583· βλ- Ο. ΟβΓοΙβ., 

ΤοροεΓ&ίί& άεΐΐο ςΐιίεεε άεΐΐε, οίίΐα θί ΟίιπάΐΕ, έν « Βθ353Γίοηε », τόμ. 34 (1918 ), 

σ. 262, άριθ·. 4 ( πρβλ. καΐ σ. 242, άριύ. 48). Αναγραφήν καΙ σχεδίασμα τού συνοι¬ 

κισμού τού Μαρουλά βλ. είς δύο τοπογραφικά σχέδια τού Χάνδακος, τού έτους 1567, 

δημοσιευόμενα υπό Ο. 6 ο τ ο 1 α, Μοηυιπεηΐΐ Υβηοΐί ηεΐΐ’ίδοΐα άί Οτεία, τόμ. 1, 

νοηοζίΕ, 1905, σ. 102-103, ίίβ. 50-51. 

••Μ 

ί 
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τος έμπορου τού Χάνδακος Δημητρίου Ιδίπ^ο ^ δτι οΰτος παρακληθείς είχε 
τήν πρόθεσιν νά ένεργήση παρά τφ οικουμενικφ Πατριάρχη, ϊνα δοθή συγ- 

χώρησις εις τόν ιερέα τού Χάνδακος Μιχαήλ Καλοφρενάν, διότι οΰτος 
είχε συζευχθή (προτού ιερωθή προφανώς) μετά μοναχής^ *0 Αρσένιος τό 
μεν έπεχείρησε, ματαίως όμως, ν' άποτρέψτ) τόν Ιδίπ§·ο από τού ν* άνα- 

μειχθή εις τοιαύτην ύπόθεσιν, τό δέ, δτε ένεφανίσθη ενώπιον τού Πατριάρ* 

χου καί ήρωτήθη υπό τούτου, έάν όντως δ Κα?νθφρενάς ΰπέπεσεν είς τοιούτο 
παράπτωμα, έπεβεβαίωσε τήν πληροφορίαν, πιθανώς δέ καΐ εϊσηγήθη τήν 
τιμωρίαν αυτού. Φαίνεται δ'τι δ Πατριάρχης τότε είπε μέν προφορικώς είς 
τόν Αρσένιον ότι 6 Καλοφρενάς οφείλει ν* άπόσχη τών ιερατικών του καθη¬ 

κόντων, ούδεμίαν όμως άπόφασιν περιβεβλημένην νόμιμον τύπον ελαβε κατ* 

αυτού. Παρά ταύτα δ Αρσένιος, έπανελθών είς Χάνδακα, έθεσεν είς κυκλο¬ 

φορίαν τήν φήμην ότι δ Καλοφρενάς καθυπεβλήθη υπό τού Πατριάρχου είς 
προσωρινήν ή δριστικήν αργίαν. Τούτο εαχεν ώς άμεσον άποτέ?ιεσμα τό 
ν’ άποστοΰν πάντες οι δρθόδοξοι πιστοί τών υπό τούτου τελουμένων ιερο¬ 

τελεστιών. Ό Καλοφρενάς, εύλόγως άνησυχήσας, Ιζήτησε παρά τού Αρσε¬ 

νίου τήν έπιβεβαίωσιν τής είδήσεως, άλλ’ οΰτος προσεποιήθη ότι ούδέν περί 
τής ΰποθέσεως έγνώριζεν. Επειδή όμως ή φήμη ένετείνετο, δ Καλοφρενάς 
άπεφάσισε, κατ’ Αύγουστον τού 1418, νά μεταβή πρός τόν Πατριάρχην είς 
Κωνσταντινούπολιν, ίνα διαλευκάντί τό ζήτημα καΐ ενδεχομένως ένεργήση 
πρός άρσιν τής τοιαύτης ποινής του. Ό Μιχαήλ Καλοφρενάς, γνωστός και 
άλλοθεν είς ημάς λόγιος καΐ κωδικογράφος, τού οποίου ή άντιγραφική δρα- 

στηριότης μαρτυρεΐται από τού 1421 μέχρι τού 1449®, θά διέθετεν άσφα- 

' ^ Τούτον συνηντήσαμεν και είς ανέκδοτα έγγραφα τών βενετικών αρχείων {Όιιοα 

[ άί Οαηάία ϋ: ΑΐΙί αηΙχοΗί 2, τετράδ. 21σ, 22, 22α, 24 και 25) υπό ημερομηνίας 

I 22 Ιανουάριου 1410, 17 Ιουλίου 1411, 11 *Ιουλίου 1415, 24 Ιουλίου 1420 καί 11 

! Αύγούστου 1423. Έν έγγράφφ τής 15 Ιουλίου 1461, ού περίληψις παρά VI. Ι/Ε- 

ί ιη&αδίε^- ΒοοΓβίε Υοπίδε, δαίηΐ - Ρέ1;6Γ5ΐ>ονΐΓ2, 1884, σ. 047 - 048 

(άριθ. 8), φέρεται (υπό έσφαλμένον τύπον Ι&Ινα^ο) ώς ήδη τεθνεώς. Φαίνεται βτι 

έπρόκειτο περί πλουσίου εμπόρου. Αδελφός δέ τούτου ήτο ό επίσης πλούσιος τιμα¬ 

ριούχος Άνδρέας Ιδίη^ο, ό άναφεράμενος επίσης είς ανέκδοτα έγγραφα καΐ είς έκδε- 

■'ι δομένον τής 14 Ιουλίου 1416 παρά Η. ΝοίΓβΙ, Οοοιιπιβηίδ ίηέάίίδ ροιιτ εθΓνΙτ 

ά Γ1ιί3ΐοΪΓθ <36 Ια άοιυίηαΕίοη νόπΐΐΐοηηο οη ΟτέΙσ άε 1380 α 1485, όεδ 
? ΕΓοΙιίνβδ (Ιε Υεηίδε, ΡΕτίδ, 1892, σ. 245. 

I 3 Περί τών είς τοιαύτας περιπτώσεις επιβαλλόμενων ύπό τής Εκκλησίας ποι- 

" νών βλ. Κωνστ. Μ. Ράλλη, Ποινικόν Δίκαιον τής "Ορθοδόξου Ανατολικής Έκ- 

(· κλησίας, έν Άθήναις 1907, σ. 260-263. Κατά τόν Ράλλην (σ. 261), ή ύπό μοναζου- 

' σών σύναψις γάμου υπήρξε τι λίαν σπάνιον έν τή Ανατολική Έκκλησίρ. 

- ^ Βλ. τήν περί τούτου έξόχως διαφωιιστικήν μελέτην τού Ν. Β. Τ ω μ α δ ά κ η, 

I Μιχαήλ Καλοφρενάς Κρής, Μητροφάνης Β' καί ή πρός τήν Ένωσιν τής Φλωρεντίας 

'ί άντίθ·εσις τών Κρηχών, ΕΕΒΣ, τόμ. 21 (1951), σ. 110-144. Διά τής μελέτης ταύ- 

I 
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λώς γνωριμίας εν Κωνσταντινουπό?νει, Έ^6ώοη<7εν δμως ως το πάντων τελεσ- 

φορώτερον νά παρακαλέση τον ατενώς μετ’ αΰτοΰ συνδεόμενον ζωγράφον 
έν Χάνδακι Νικόλαον Φιλανθρωπηνόν, δπως μεταβοΰν δμοΰ (καΐ 
δι* εξόδων του Καλοφρενά) είς Κωνσταντινοΰπολιν και ενεργήσουν παρά τφ 
ΠατριάρχΏ προς διευΰέτησιν τής ύποθέσεως. ΟΙκουμενικός Πατριάρχης διε- 
τελεί τότε (από του 1416) 6 Ιωσήφ δ Β', δ βραδΰτερον μεταβάς μετά 
του Αυτοκράτορος Ίωάννου Η' Παλαιολόγου εις Φλωρεντίαν διά την "Ενω- 
σιν των δυο Εκκλησιών και θανών ολίγον επειτα εν τή πόλει ταΰτη (2439) 

Κατά τάς προσφάτους ερευνάς του πατρός V. ΠμιίΓεηΙ:, δ Ιωσήφ δ Β' συνε- 
δέετο μητρόθεν διά συγγένειας μετά του επιφανούς βυζαντινοί οΐκου τών 
Φ ι λ α V -θ ρ ω π η V ώ V εις δν ανήκε καΐ δ άνωτέρω άγνωστος ήμΐν άλλοθεν 

της άπεδείχθη ( βλ. ιδίςι ο. 111 · Π7 ) τό κσΐ έκ τών ήμετέρων εγγράφων προσεπι- 

κυρούμενον νΰν δτι 6 Καλ,οφρενας ήτο Κρής κσΐ οίχΐ Αθηναίος, ώς είχε νομιοθή 
ύπο Σπ. Π. Λάμπρου, Μιχαήλ Καλοφρενάς κα'ι ό Πατριάρχης Μητροφάνης Β’, 

«Νέος Έλληνομνήμων», τόμ. 1 (1904), σ. 43-56. 'Ε| έπιοτολής τοΟ Καλοφρενα 
προς τον οίκουμεν. Πατριάρχην Μητροφάνην Β', απαντητικής εις την από 15 Ιου¬ 

λίου 1440 εγκύκλιον τούτου προς τους Κρήτας περί αποδοχής τής Ένώσεως ( παρά 
2π. Λάμπρφ, ενθ’ άνωτ., σ. 52-55 καί Ν. Β. Τωμαδάκη, ενθ’ άνωτ., ο. 

142 - 144) συνάγεται δτι δ Καλοφρενάς διετήρει και βραδύτερον σχέσεις μετά τοϋ 
Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως. *Ε| έτέρας δ’ άχρονολογήτου έπιστολής αυτού 
(παρά 2 π. Λάμπρω, ενθ’ άνωτ., σ. 55-56) προς ανώνυμον κληρικόν μανθάνο- 

μεν δτι εΐχεν υιόν σπουδάζοντα όνόμστι Ίωάννην. ΑΙ περί Καλοφρενά νέαι ειδήσεις 
τών ήμετέρων εγγράφων εΧνσι αΐ παλσιότεραι τών μέχρι τουδε περί αύτοΟ γνωστών 
μαρτυριών, 

1 Βλ. περί τούτου Μανουήλ Ί. Γεδεών, Πατριαρχικοί Πίνακες, έν Κων- 

σταντινουπόλει (1890), σ. 464 -465.—Σπ. Λάμπρου, Εικόνες Ίωάννου Η' του 
Παλαιολόγου και τοΰ Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως Ιωσήφ, < Νέος Έλληνομνή¬ 

μων », τόμ. 4 (1907 ), σ. 385 · 408. — Ο. Ηοίηιαηη, ΕοΙζΐοτ \νί1)6 άββ ΡαΙηπτ- 

οΐιεπ Ιοδορίι Π, « Οτίεηί&ΙΐΗ. ΟίΐΓίδΐί&πει » ΧΧΧΙΙ (1933 ), σ. 5 - 8. — Β α σ. Κ. Στε- 

φ α V ί δ ο υ, Ό ακραίος σταθμός τής έξελίξεως τών σχέσεων Εκκλησίας καί Πολιτείας 
του Βυζαντίου καί τά άμεσα άποτε?.έσμαια αυτού ( 1416- 1439), ΕΕΒΣ, τόμ. 23 

(1953), σ. 27 - 40. — Γ ε V V α δ ί ο υ Ηλιουπόλεως, Ή έν Φλωρεντίφ διαμονή 
τού οικουμενικοί Πατριάρχου Ιωσήφ τού Β’, « Όρθοδοξία », τόμ. 30 ( 1955 ), σ. 417 - 

423.—1. ΟΐΠ, Ιοδερίι II, Ρ&ίΓΪ3ΓθΙι οί Οοπδίαηΐίηορίο, « ΟηεηίδΙίΕ ΟΗηδίί£ΐη& 

Ρεηοόίοα », τόμ. 21 (1955 ), σ. 79-101. —V. υτ βηί, Πβδ οπδίηβδ ρήποΐβΓεδ 
άη ρΗΐη&ΓοΙίθ άε Οοπδίδηίΐηορίε Ιοδορίι II (1- 1439 ), « Εονιαε άεδ βϊηάοδ Βγ- 

ζαηΐΐηοδ», τόμ. 13 (1955), σ. 131-134. 
2 V. Π&ΰΓεηί, ενθ* άνωτ., σ. 134 και Τού αυτού, ϋη &£βιιΙ βίίΐοδοβ 

άθ ΓυηΐΙθ άβ & ΡΙοτεποε. ΟεοΓ^οδ ΡΙιϋ&πΙΙίΓορέιιε, « Εεναβ άοδ Είυ- 

άεδ Βγζίΐσΐίηοδ τόμ. 17 ( 1959), σ. 190-194 ( βλ. σ. 190 καί 192 ). Τούτο συνή- 

γαγεν ό ΠππΓθηΙ έκ τού έργου τού 3ί. Οτΐ&ηιϋ, ΝοογοΙο^ιο <ϋ 3. Μ&τία Νο- 

νβΐΐα, II, Ρίτβηζβ, 1955, σ. 253, άριθ. 11, ένθα ό Γεώργιος Φιλανθρωπηνός άνα- 

φέρεται ώς « οαη^ίηηΐο άβΐ άβ^ΐΐηίο φαίΠανοα >. Τό ήμέτερον έγγραφον έρχεται νά 

ένισχύσχ) τήν μαρτυρίαν ταύτην. 

11 - 11 - 1960 
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ζωγράφος Νικόλαος*. Τούτο δέ πιστεΰομεν δτι εξηγεί επαρκώς, διατί οΰτος 
επελεγη και έχρησιμοποιήθη υπό τοΰ Καλοφρενά προς μεσολάβησιν παρά τφ 
Πατριάρχη. Πράγματι δέ, δ Καλοφρενάς και δ Φιλανθρωπηνός, έλθόντες εις 
Κωνσταντινοΰπολιν, άφοΰ Ιπεσκέφθησαν πρώτον, π?ι.ήν άνευ άποτε?ιέσματος, 

τον παρά τφ Πατριάρχη μέγα ισχύοντα Ιωσήφ (ήτοι τον Βρυέννιον, περί 
οΰ κατωτέρω), έπέτυχον νά γίνουν δεκτοί ύπ* αΰτοΰ τοΰ Πατριάρχου. Οΰτος 
άνεκοίνωσεν εις αυτούς οτι όντως ο Ιερομόναχος Αρσένιος εΐχεν ΰποστηοί- 
ξει τάς κατά τοΰ Καλοφρενά κατηγορίας. Ό Καλοφρενάς όμως ήρνήθη διαρ¬ 
ρήδην ταΰτσς. Επέτυχε δέ τελικώς νά προκαλέση υπέρ Ιαυτοΰ ευνοϊκήν τής 
πατριαρχικής συνόδου γνωμάτευσιν, καθ’ ήν, επειδή, κατά τούς κανόνας, 

αργία επιβάλλεται εις ιερέα μόνον έπι παρουσίφ τοΰ κατηγόρου και κατόπιν 
άποδείξεως τής κατηγορίας δι* επτά μαρτύρων, δ Καλοφρενάς εδικαιούτο νά 
ίερουργή μέχρι τής τυχόν προσελεΰσεως τοΰ κατηγόρου του καΐ τής έξετά- 
σεως τών μαρτύρων, δτε καΐ θά έκρίνετο τό βάσιμον ή μή τών κατ’ αύχοΰ 
κατηγοριών. Κατόπιν τούτου, δ Ιωσήφ δ Β' άνεκοίνωσεν είς τον Καλοφρε- 
νάν δ'τιήδΰνατο νά έπανέλθη είς Κρήτην και νά ίερουργή, μόνον δέαν προσήρ- 
χετο δ κατήγορός του, ώφειλε νά εμφανισθή έκ νέου προ τής συνόδου και 
άπολογηθή. Πριν ή δμως δ Καλοφρενάς εγκαταλείφη τήν Κωνσταντινοΰπο- 

λιν, επισκεφθεις τον εκεί από εικοσαετίας περίπου (ήτοι από τοΰ 1398) 
διαμένοντα Κρήτα μοναχόν Β α ρλαά μ, μεθ’ οΰ είχε συνάψει οικειότητα, 

άνεκάλυψεν εν τφ κελλίφ του έπιστο?.ήν προς τούτον σταλείσαν έκ Κρήτης 
υπό τοΰ προειρημένου ιερομόναχου Αρσενίου. Διά τής έπιστολής ταΰτης δ 
Αρσένιος υπέβαλλε μέσφ τοΰ Βαρλαάμ πρός τόν Πατριάρχην διάφορα αιτή¬ 

ματα καΐ συγχρόνως συνίστα δπως μή είσακουσθοΰν αί παρακινήσεις τοΰ είς 
Κωνσταντινοΰπολιν έλθόντος Καλοφρενά ( ή επιστολή λοιπόν θά έγράφη μετά 
τόν Αύγουστον τοΰ 1418 ), εναντίον τοΰ οποίου Ιπανελάμβανε τάς γνωστάς 
κατηγορίας, προσθέτων δτι δ Καλοφρενάς, χηρεΰσας νυν, επιδιώκει διά τίνος 
απεσταλμένου του (==τοΰ Φιλιανθρωπηνου;) δπως διορισθή πνευματικός είς 
τήν Κλαρέντζαν {«ύτη είχε πράγματι καταληφθή τότε προσφάτως υπό τοΰ 
ΟΙίνοΓίο Ρταπαο, υποτελούς τοΰ Δεσπότου τοΰ Μορέως Θεοδώρου Β' τοΰ 

1 Περί τοϋ οΐκου τούτου βλ. ίδίςι Μητροπολίτου Παραμυθίας καί Φιλιατών 
Άθηναγόρα, Συμβολσί είς τήν Ιστορίαν τού βυζαντινού οΐκου τών Φιλανθρωπη* 

νών, ΔΙΕΕ, τόμ. 10 [ = τόμ. Α', νέα σειρά I (1929 ), τεύχ. Δ', σ. 61 - 74 καί την κρίσιν 
τού V. Ι/&ιΐΓβη1:, έν «^^οΗοδ ά’ΟΓΪβηΙ», τόμ. 31 (1932 ), σ. 177 · 181. Πρβλ. καΐ 
Ρμυΐ ΠειηοΓίο, Αοίβε άο Κυίΐυιηιΐδ, Ρμηε, 1946, σ. 127. *0 ήμέτερος Νικό¬ 

λαος φιλανθρωπηνός ούδαμοϋ τών άνωτέρω εργασιών άναφέρεται, ούδ’ είναι γνω¬ 

στός έκ τών αναγραφών τών προ τής 'Αλαισεως ζωγράφων, αΐτινες έδημοσιεύθησαν 
υπό Σπ. Λάμπρου έν « Νέφ 'Ελληνομνήμονι >, τόμ. 5 ( 1908), σ. 270-289, τόμ. 

6 (1909), σ. 210-224 και 485 - 486 καί υπό Ν. Α. Βέη έν «Βυζαντίδι», τόμ. 2 

(1911-1912), σ. 457 - 473 καί 618. 

ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ "Εχος Λ' 7 
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Παλαιολογου ^). *0 Καλοφρενας κατώρΟωσε νά ΰποκλέψη τήν επιστολήν ταυ- 

την, ως αμέσως ένδιαφέςουσαν αυτόν, άκολοΰβως δ’ έπανέκαμψε μετά τοΰ 
Φιλανθρωπηνον είς Κρήτην. Τούτο δά συνέβη ασφαλώς κατά τό φθινόπωρον 
τοΰ 1418. Εΐναι φυσικόν νά δεχΒώμεν δη, μετά τήν τοιαΰτην προσωρινήν, 

έστω, διευθέτησιν τοΰ ζητήματος του, ήδΰνατο οΰτος νά ιερουργή έκ νέου 

κανονικώς και νά συγκεντρώντ) εκκλησίασμα. 

*Η τοιαΰτη αίσια τροπή τής ύποΌέσεως τοΰ Μιχαήλ Καλοφρενά μετά 
τήν εκ Κωνσταντινουπόλεως επάνοδόν του δεν ή το δύσκολον βεβαίως νά πε- 

ριέ?ν·θη εις γνώσιν των βενετικών αρχών τοΰ Χάνδακος, αϊηνες έπληροφορή- 

θησαν ή απλώς ΰπώπχευσαν τήν πατριαρχικήν έπέμβασιν. Έκάλεσαν λοιπόν 

καΐ ύπέβαλον εις πιεστικήν άνάκρισιν τον τε Καλοφρενάν και τον συνοδεΰ- 

σαντα τούτον είς Κωνσταντινοΰπολιν Φιλανθρωπηνόν. ΚαΙ ο μεν Νικόλαος 
Φιλανί)ρωπηνός, είς τήν πρώτην {από 23 Ιανουάριου 1419) κατάθεσίν του 
έπροφασίσΟη οτι μεχέβη εις Κωνσταντινοΰπολιν προς αγοράν χρωμάτων καί 
υλικών χρησίμων διά τήν ζωγραφικήν τέχνην, τήν οποίαν ήσκει, καΐ προσε- 

πάδησε νά συγκάλυψη ΰπόθεσιν, ιδία ως πρός τήν άποτελεσματι- 

κότητα τής ιδικής του μεσολαβήσεως παρά τφ Πατριάρχη. Ώμολόγησεν 
όμως τά περί επιστολής τοΰ Αρσενίου προς τον Βαρλαάμ, εμφανιζόμενου 
ώς πατριαοχικοΰ τρόπον τινά εξάρχου έν Κρήτη, ήν επιστολήν ΰπεδειζεν δτι 
ΰφήρπασε καΐ κατέχει ό Καλοφρενάς. Ό φόβος τοΰ Φιλανθρωπηνοΰ έναντι 
των βενετικών αρχών τής Κρήτης κατοπτρίζεται ιδίφ έν τελεί τής κατα9έ- 

σεώς του, ένθα λέγει ότι έν Κωνσταντινουπόλει ευρισκόμενος ΰπερημυνδη 
τής Βενετίας και τη; εκκλησιαστικής αυτής πολιτικής, κατέκρινε δέ τούς έκ 
Κρήτης έπιστέλλοντας κληρικούς πρός τον Πατριάρχην καΐ πρός τούς έν 
Κωνσταντινουπόλει, διόα δήθεν <( ΐΙΙΐ άβ Εοιπαηία βναηΐ ρνοάίΐονβδ βί 
'ίηαΐι Ιιοηήηββ )>^. Ύπό τό κράτος δέ προφανώς τοιούτου φόβου διατελών 
καΐ πιεσθεις έντονώτερον ύπό ιών άνακριτικών αρχών δπως αποκάλυψη τόν 
πραγματικόν σκοπόν τής εις Κωνσταντινοΰπολιν μετά τοΰ Καλοφρενα μετά· 
βάσεώς του, ώς και μετά τίνων προσώπων επεκοινώνησεν εκεί, ώμολόγησε τήν 
έπομένην ημέραν, διά δευτέρας (απο 24 Ιανουάριου) καταθεσεως του, οτι 
όντως μετέβη έκει τή παρακλήσει καΐ πρός συνδρομήν τοΰ Καλοφρενα διά 
τήν γνωστήν ύπόθεσιν και δτι έμεσολάβησεν υπέρ αύτοΰ παρά τφ Πατριάρ¬ 

χη. Είναι ενδιαφέρον δτι ή βενετική εξουσία τής Κρήτης έπέμεινεν Ιδιαιτέ¬ 

ρως είς τό νά έξακριβώση, εάν ό Φιλανθρωπηνός έπεκοινώνησε μετά τοΰ 
μονάχου ’ίωσηφιου, οστις εΐχεν έξορισθή άλλοτε ύπό των Βενετών έκ 

Κρήτης^ και τί ακριβώς συνεζήτησε μετ’ αύτοΰ- 'Ο Πωσήφιος ούτος δεν 

1 Βλ. κατωτέρω τάς Σημειώσεις είς τό εγγρ. Β' 4. 

2 "Εγγρ. 1. 

2 "Εγγρ. 2. 
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είναι βεβαίως άλλος ή ό επιφανής θεολόγος καΐ συγγραφεύς Ιωσήφ 
Βρυέννιος, τοΰ όποιου ή είς Κρήτην σπουδαία άποστολή και δράσις 
κατά τήν τελευταίαν εικοσαετίαν τοΰ ΙΔ' αιώνος είναι αρκούντως γνωστή ^ 

Έκ τών ήμετέρων εγγράφων προκύπτει νυν δτι αι βενετικαί άρχα'ι τής 
Κρήτης, εικοσαετίαν δλην μετά τήν έκ τής νήσου άπέλασίν του, Ιξηκολού- 

θουν νά θεωρούν πάντοτε αυτόν ώς λίαν ύπολογισιμον πολέμιον και νά πα· 

ρακολουθοΰν άνά πάσαν ευκαιρίαν τάς εν Κωνσταντινουπόλει κινήσεις του. 

Χαρακτηριστική επίσης είναι ή φράσις τοΰ Φιλανθρωπηνοΰ δτι δ Ιωσήφ 
ούτος ήτο δ γραμματεύς καί τό ούς τοΰ πατριάρχου («' 86ον6ΐαΗΐί$ βΐ αηΗ8 

ραίηανοΗαβ Ενδεικτικόν έξ άλλου τής άτέγκτου πάντοτε στάσεως τοΰ 
Βρυεννίου έναντι ηθικών παραπτωμάτων (καΐ έν προκειμένψ μάλιστα τοΰ 
παραπτώματος εκείνου, δπερ αυτός είχε στηλιτεύσει άλλοτε εν Κρήτη, καί 
δι^ δπερ είχεν έξορισθή)* είναι τό δτι ούδεμίαν ούτος επροθυμοποιήθη νά 
παράσχη συνδρομήν πρός τόν Καλοφρενάν, τουναντίον δέ ύπήρξεν δ πρωταί¬ 

τιος τής διώξεώς του^, ώς έξηκρίβωσεν δ Φιλανθρωπηνός. Ούτος μάλιστα, 

ίνα έλαφούνη τήν θέσιν του, ύπεσχήοιξεν εν τέλει τής δευτέρας καταθέσεώς 

Βλ. περί τοΰτου 1δί<? Ν. Β. Τ ω μ α δ ά κ η, *0 Ιωσήφ Βρυέννιος καί η Κρήτη 

κατά τό 1400. Μελέτη φιλολογική καί Ιστορική, Ιν ’Αθήναις, 1947. — Μ. Γ. Π α ρ· 

λα μα, 'Ο τόπος τής έν Κρήτη διαμονής Ιωσήφ τοΰ Βρυεννίου, «Κρητικά Χρο¬ 

νικά >, τόμ. 2(1918), σ. 366 - Β68. — Ν. Β. Τωμαδάκη, Ιωσήφ Βρυεννίου ανέκ¬ 

δοτα έργα κρητικά, ΕΕΒΣ, τόμ. 19 ( 1949), σ. 130 · 154. — Κ. ] Χ,ΟθηοΓίζ, 

Ο,Ρ., ΡοΐΐΓ ςΙίΓοποΙο&ΐο άοδ οουντεε όε 4ο36ρΙι Βτ^^βηοίοδ, «Κεναε 063 ήΐιι- 

0€8 Βγζίΐπΐίηβδ *, τόμ. 7 (1949), σ. 12-32, —Του αύτοΰ, ΟοΓΓβδροηόβποβ άβ 
Μ&ηνιοί Οαΐεο&δ, ΟίΙΙά άβΐ ν&ίίοδηο, 1950 ( δΐιιόί β Τεδίϊ, «ο 152 ), σ. 95- 105. — 

Ν, Β. Τωμαδάκη, Αί περί Μακεδόνων σκλάβων εν Κρήτη ειδήσεις Ιωσήφ Βρυεν¬ 

νίου (1401 ), «Γέρας Αντωνίου Κεραμοπούλλου», Άΰ·ήναι, 1953, σ. 105-111.— 

Τοΰ αύτοΰ, Μελετήματα περί Ιωσήφ Βρυεννίου, ΕΕΒΣ, τόμ. 29 ( 1959), σ. 1-33, 

2 Έγγρ, 2. Είς τήν εποχήν ακριβώς ταύιην (έαρ 1417 · έαρ 1419) τοποθετούν¬ 

ται χρονολογικούς ύπό Ε.. 4. ΠοβηοΓίζ, Ροατ ο1ΐΓθηο1ο£ίθ 065 οβανΓβδ <3β 

Ιοδορίι ΒΓ^οηηίοδ, ένθ’ άνωτ., σ. 27 - 30, οΐ είς τόν Ευαγγελισμόν καί τήν Μεγ. 

Παρασκευήν λόγοι τοΰ Βρυεννίου οΐ έκφωνηθέντες έν τφ αύτοκρατορικφ παλατίψ, 

ένθα ό Βρυέννιος ήτο 6 έπίσημος Ιεροκήρυξ επί τοΰ Αύτοχράτορος Μανουήλ Β' Πα- 

λαιολόγου καί τοΰ οικουμενικού Πατριάρχου Ιωσήφ Β'. 

2 Βλ. Ν. Β. Τωμαδάκη, Μελετήματα περί Ιωσήφ Βρυεννίου. Α'. Τό ζήτημα 

τών « συνεισάκτων » έν Κρήτη καί Κύπρφ (περί τό 1400), ΕΕΒΣ, τόμ. 29 (1959 ), 

σ. 1-12, ένθα αναδημοσιεύεται ( σ. 9-12) καί αχρονολόγητος (περί τό 1400) πα· 

τριαρχική έγχύκλιος πρός τόν κλήρον τής Κρήτης καταδικάζουσα τήν μετά μοναζου- 

σών ή ολως γυναικών συνοίκησιν τών κληρικών κσΐ καθυποβάλλουσα τούτους είς 

αργίαν ή καί άφορισμόν. Ύπό τοιούτων κληρικών διεβλήθη δ Βρυέννιος ώς έπιβου- 

λευόμενος τήν βενετικήν αρχήν καί έξωρίσθη. 

^ Εΐναι έν τούτοις παράδοξον δτι τριετίαν μόλις μετά ταϋτα, τφ 1421, ό Μιχαήλ 

Καλοφρενάς άντέγρσψεν έργα τοΰ Βρυεννίου είς τόν ύπ' άριθ. ΥΜ' πατμιακόν κώ¬ 

δικα (*Ιω. Σακκελίωνος, Πατμιακή Βιβλιοθήκη, Άθήνηοιν, 1890, σ. 199). 
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του ταυτης δτι, δυσφοοή(Τ(^ς διά την δυσμενή στάσιν του Βρυεννίου έναντι 
τοϋ Καλοφρενά, οχι μόνον διεμαρτυρή-θη προς αυτόν «αΐ άπεφυγε νά συναν- 

τηθή καΐ πάλιν μετ* αύτοΰ, όλλά και επιστολήν στιγματίζουσαν την τοιαΰ· 
την στάσιν του ενοαι^εν εις αυτόν, ής άντίγραφον προώριζε καΐ διά τον 
Πατριάρχην, τελικώς δμως, επειγόμενος ν* αναχώρηση, δεν άπέστειλεν αυτήν. 

Ό ακολούθως άνακριθεις Μιχαήλ Καλοφρενάς ώμολόγησε και αυτός 
τον σκοπόν του εις Κωνσταντινοΰπολιν ταξιδιού του καΐ εξέιδηκεν ακριβέ- 

στερον τα τής Ιμφανίσεώς του ενώπιον του Πατριάρχου καΐ τά τής υπό τού¬ 

του διευθετήσεως του ζητήματος του. Κατέθεσε δέ καΐ τήν ΰπ* αυτοΰ ύπο- 

κλαπεΤσαν επιστολήν του *Αρσενίου πρός τον Βαρλααμ, τής οποίας εςιρον- 

τισαν αί άνακριτικαι άοχαι νά καταχωρίσουν έπΙ λεξει μεταφρασιν (δυστυ¬ 

χώς τό ελληνικόν κείμενον δεν εσώί)η) έν τή δικογραφίςι. *Η επιστολή άπε- 

τέλει όντως άδιάσειστον πειστήριον περί τών διαβημάτων και σχεσεων του 
Αρσενίου προς τόν οίκουμενικόν Πατριάρχην, ώς και πρός τον *Ιωσήφ 
Βρυέννιον, πρός ον δ Κρής ιερομόναχος άπέσιελλεν επίσης δώρα και χαιρε¬ 

τισμούς*. Τέλος, ό συντάκτης τής επιστολής *Αρσένιος οΰτος, άνακριΌεις μέ 
τήν σειράν του, ήναγκάσθη νά παραδεχθή δτι όντως εγραψεν αυτήν και οτι 
άπέστειλε και έτέραν άπ* ευθείας πρός τόν οίκουμενικόν Πατριάρχην, ζητών 
τήν γνωμάτευσιν ή τήν έπέμβασίν του εις διάφορα ζητήματα κληρικών τής 
Κρήτης. Ίσχυρίσθη δμως δτι ουτω πράττων δεν έφαντάζετο ποτέ δτι παρα¬ 

βαίνει τόν νόμον ή τάς διαταγάς τής βενετικής εξουσίας. Έπεβεβαίωσε πάν¬ 

τως τάς εν Κωνσταντινουπό?ιει μετά του Πατριάρχου συνομιλίας του επί 

τής υποθέσεως του Καλοφρενά. 

Πασαι αί ανωτέρω όμολογίαι ήσαν βεβαίως πλέον ή έπαρκεϊς είς τόν 
Δούκαν τής Κρήτης (ασφαλώς καί. πάλιν τόν Ιάκωβον Οιΐδδοηϊ *) καΐ τους 

Συμβου?.ους του, ϊνα στηρίξουν τήν από 2δ Ιανουάριου 1419 άπόφασιν 
αυτών περί καταδίκης του Μιχαήλ Καλοφρενά είς τετράμηνον φυλάκισιν, του 
Νικολάου Φιλανθρωπηνού (ώς μεσολαβήσαντο; παρά τφ Π«χτοιάρχη ) εις 
οκτάμηνον καΐ του πνευματικού “Αρσενίου (ώς του πρωταιτίου τής πατριαρ¬ 

χικής έπεμβάσεως) εις ενιαύσιον. Είναι αξιοπρόσεκτα τά εν τφ σκεπτικφ 
τού επισήμου τούτου εγγράφου διαλαμβανόμενα, δτι ή πολιτική τής Βενε¬ 

τίας πάντοτε άπέβλεπεν είς τό νά μή άσκήται ούδεμία πνευματική εξουσία ή 
οιαδήποτε έπέμβασις τού Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως εν Κρήτη και 
δτι πλεΐστα δυσάρεστα θά ήδύναντο νά προκόψουν διά τό βενετικόν κράτος, 

εάν οί Ιν Κρήτη ίερεϊς ώμολόγουν ΰποταγήν είς τόν Πατριάρχην καΐ εάν αί 
κρίσεις και καταδίκαι τούτου ϊσχυον εν τή νήσφ. Άμφότερα ταύτα έν τού- 

τοις συνέβαινον έν τή πραγματικότηη, αι δέ απελάσεις, αί φυλακίσεις καΐ τά 
έκτοτε δσημέραι πιεστικώτερα (ιδίρ; μετά τήν έν Φλωρεντίφ "Ενωσιν τού 
Ϊ439 ) μέτρα τής Βενετίας εις ούδέν άλλο συνετέλουν ή εις τό νά διευρύνουν 
τό μεταξύ τής κυριάρχου ταύτης δυνάμεως καΐ τών ορθοδόξων *Ελλήνων 
υπηκόων της χάσμα ^ 

1 Λώρα πρός τόν Βρυέννιον άπέοτελλεν έκ Κρήτης, ώς δηλουται έν τδ αυτή 

επιστολή (έγγρ. 4), και ό πνευματικός πατήρ Νείλος. Δεν γνωρίζομεν άν ό Νεί¬ 

λος οΰτος πρέπει νά ταυτισύή πρός τόν σπουδαίως κατά τήν εποχήν ταυτην υπέρ τής 

ορθοδοξίας άγωνισθεντα θεολόγον καί πνευματικόν πατέρα Νείλον Ντσμιλάν, 

περί οδ βλ. Ν. Β. Τωμαβάχη, Ό Ιωσήφ Βρυέννιος καί ή Κρήτη κατά τό 1400, 

σ. 89 - 92 και έπ* εσχάτων Μ. ’Ι. Μανούσακαν εις «Κρητικά Χρονικά», τόμ. 

11 ( 1957 ), σ. 309, σημ. 2 {δπου σημειοΰται ετερον εργον αΰτοΰ έν κώδικι Ραη8. ρν. 
2500, φ. 220ν·225Γ). Ή διαθήκη του Νείλου Νταμιλα, Ικδεδομένη ύπό Ε. Εε- 

&Γμηά έν « Εβνιιε άοε έΐπάβε ΟΓεοςπεβ», τόμ. 4 (1891), σ. 178-181 καΐ υπό 

2π. Λάμπρου έν « βγζαπίίηίδοΐιο ΖοϋδοΙίΓίίϊτόμ. 4 (1894), σ. 585-587, 

φέρει χρονολογίαν 22 Απριλίου 1417. Τούτο όμως δεν αποκλείει βεβαίως την δυνα¬ 

τότητα νά έζη ουτος ειοέτι καί κατά τό φθινόπωρον τοΰ επομένου έτους 1418, δτε 

έγράφη ή επιστολή τοΰ Αρσενίου. 
2 'Ο Ιάκωβος Ουβδοηΐ έχρημάτισε Δούκας Κρήτης κατά τά έτη 1418-1419’ 

βλ. τόν κατάλογον τών Δούκών Κρήτης παρα Η. Ν ο ϊ γ θ Ι, Οοουπιεα,ΐδ ίηβάίΐδ 

κλπ., σ, 556. 

1 Κατά την περαιτέρω Ικδοσιν τών δύο σειρών τών εγγράφων, έκάστης τών 

οποίων προετάξσμεν εόρεϊαν περίληψιν (εξαιρέσει τοΰ ύπ’ άριθ. 4 τής Β' σειράς, οδτι- 

νος παρεθέσαμεν έπΙ λέ|ει μεταφρασιν), έτηρήσσμεν πιστώς τήν ορθογραφίαν αυτών. 

’Ανελύσαμεν μόνον σιωπηρώς τάς συνήθεις βραχυγραφίας καΐ ερρυθμίσαμεν τήν οτί- 

|ιν. Εντός διπλών κεραιών [[ περιελάβομεν τάς υπέρ τήν γραμμήν τοΰ εγγράφου 

προστεθειμένας λέξεις. Είς σπανίας περιπτώσεις διωρθώσαμεν προφανή σφάλματα 

τοΰ γρσφέως και έχρησιμοποιήσαμεν κριτικόν ύ.τόμνημα. Έν τελεί δ’ έκάστης τών δύο 

σειρών τών εγγράφων προσεθέσαμεν όλίγας αναγκαίας έπεξηγηματικάς σημειώσεις. 
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Α' 

Ανακρίσεις έπΙ τής διενεξεως μεταΐυ τοΰ πρωτοψάλτου 
Χάνδακος Εμμανουήλ Σαβίου καΐ τοΰ έκ Κωνσταντινου¬ 
πόλεως ψάλτου Ίωάννου Λάσκαρη/Απόφασις τοΰ Δούκα 
τής Κρήτης περί άπελάσεως τοΰ Λάσκαρη έκ Κρήτης 
δι' έξύβρισιν τοΰ Σαβίου και τής βενετικής εξουσίας 

Όκτώβριος 1418 

(Αποΐιίνίο άί Θίαίο άί Υεπεζία — Όηοα άί Οαπάία 30 : ΜβίηοιΗαΙί αηίίΰΜ, 

τετράδ. 53 <οΗηι 4313), 1417-1419, φ. 139ν-145Γ). 

ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 

1 
Μαρτυρική κατά-δεσις Εμμανουήλ Σαβίου, 

πρωτοψάλτου Χάνδακος, άπδ 8 Όκτωβρίου 1418 

Έπι τής μηνύσεως τοΰ πρωτοψάλτου [Χάνδακος] Εμμανουήλ Σαβίου 
κατά τοΰ Ίωάννου Λάσκαρη, δ μηνυτής κατέθεσε τά έξης : Τη 6 Όκτωβρίου, 
εν τφ νοφ τής Βηθλεέμ, τελούμενης κηδείας [γράφε: μνημοσύνου], ό ως 
άνω Ιωάννης ήλθεν απρόσκλητος μετά δύο συντρόφων του και ελαβε θέσιν 
έν χφ χορφ παραπί^ύρως τοΰ πρωτοψάλτου, μετά πολλής υπεροψίας. Μόλις 
ήρχισεν ή ακολουθία, ύφήρπασεν άπδ τοΰ στόματος τοΰ πρωτοψάλτου τα 
πρώτον άντίφωνον, εΐτα δέ και τό δεύτερον και το τρίτον. Επειδή επετι- 

μήβη διά τοϋτο υπό τοΰ ίερέως Κώστα Φιλίππου, τοΰ λεγομένου Σκουλούδη, 

δστις άγανακτήσας έξεδύθη τά άμφιά του και άπεχώρησεν, δ Ιωάννης καθύ- 

βοισε τον πρωτοψάλτην ώς κύνα άφωρισμενον, αλιτηριον, ασεβή, υπηρέτην 
τής εξουσίας κλπ. καΐ ήπείλησεν δτι θά τοΰ αφαίρεση τήν ζωήν. 

'Ως μάρτυρες προετάθησαν θπδ τοΰ μηνυτοϋ οι εξής παρευρεθέντες: 

Βενιαμίν [Σκολάρης], πνευματικός Νικόλαος Θεολογίτης, ίερεΰς 
Μάξιμος [ Σκολάρης], ίερεΰς (αδελφός του) Ιωάννης Κατσαδούρης. ίερεΰς 
Κώστας Φίλιππος [δ Σκουλούδης], ίερεΰς Γεώργιος Καπέλλας, ίερεΰς 
Νικόλαος Μποζάκης, ίερεΰς Μιχαλέτος Χαλασμένος 

2 
Κατάθεσις Βενιαμίν Σκολάρη, 

ίερέως και πνευματικού τού ναού τής Βηύλεέμ, άπό 10 Όκτωβρίου 

Τήν παρελθοΰσαν Τετάρτην [γράφε: Πέμπτην, πρβλ. εγγρ. 5, 6, 7, 8], 

προς τέλεσιν μνημοσύνου εν τφ ναφ τής Βηθλεέμ, ο μάρτυς προσεκάλεσε τον 
πρωτοψάλτην [Εμμανουήλ Σάβιον], τον πρωτοπαπάν [Ίωάννην Συμεωνά- 
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κην I και τον *Ιωάννην Λάσκαρην ώς ψάλτην, ώς και άλλους ιερείς (20 εν 
δλφ), κατ* εντολήν των συγγενών τοΰ θανόντος. Ό Λάσκαρης ήοχισε νά 
ψάλλη τό «αλληλούια», προλαμβάνων τον πρωτοψάλτην, έπανέλαβε δέ χό 
αυτά και έκ δευτέρου. Τότε οί ίερεϊς Νικόλαος Θεολογίτης, Κώστας Φίλιπ¬ 

πος [δ Σκουλούδης] και Ιωάννης Κατσαδούρης, άφοϋ έπετίμησαν αυτόν, 

έξεδύθησαν τά άμφιά των και άπεχώρησαν τοΰ χορού, διαμαρτυρόμενοι διά 
ιήν αταξίαν, τελικώς δμως έπανήλθον. *0 Λάσκαρης, δτε επετιμιηΟη εκ δευ¬ 

τέρου, έπετεθη διά λόγων κατά τοΰ πρωτοψάλτου, εις δν άπέδωκε τήν συμ¬ 

περιφοράν ταύτην των ιερέων και δν εχαρακτήρισεν ως ασεβή και αλιτηριον. 

3 
Κατάθεσις μοναχού Μοξίμου Σκολάρη 

[ αδελφού τού προηγουμένου μορτυρος 1 

Κατά τό εν Βηθλεέμ μνημόσυνον δ είρημενος Ιωάννης [Λάσκαρης] 

ήρχισε νά ψάλλη και περί τό μέσον τής ψαλμφδίας του δ ίερεΰς Σκουλούδης 
[ = 0 Κώστας Φίλιππος] έξεδύθη τά άμφια και άπεχώρησε τοΰ χορού. Ότε 
δ *Ιωάννης ετελείωσε τήν ψαλμφδίαν, δ Ιερεΰς Νικόλαος Θεολογίτης, κληθείς 
υπό τοΰ πρωτοψάλτου νά ψάλη, άπήντησεν είς τούτον οη δεν τον θεωρεί 
πρωτοψάλτην, άφοΰ ώς πρωτοψάλτης εμφανίζεται δ Λάσκαρης. Τότε δ τελευ¬ 

ταίος εΐπεν δτι καΐ αυτός εχει λάβει παρά τής βενετικής εξουσίας τήν άδειαν 
νά ψάλλη και δτι γνωρίζει νά ψάλλη, ενφ δ πρωτοψάλτης δεν γνωρίζει καί 
δτι δεν είναι άφωρισμένος, ώστε νά δικαιολογήται ή άποχώρησις τών ιερέων 
καθ* ήν ώραν ψάλλει. Ό μάρτυς τότε άπεχώρησε. Βραδύτερον ήκουσε παρ’ 

άλλων δτι δ Λάσκαρης εΐπεν είς τον πρωτοψάλτην: « *Αλιτήριε, άφες με 

νά ζήσω !». 

4 

Κατάθβσις Μιχαλέτου Σκύλου, κατοίκου τού Βούργου Χάνδακος 

Τήν παρελθοΰσαν Τετάρτην ή Πέμπτην δ μάρτυς μετέβη εις Βηθλεέμ 
δΓ υπηρεσίαν και παρευρέθη κατά τύχην είς τό μνημόσυνον. "Ηκουσε τον 
ώς άνω Ίωάννην [Λάσκαρην] ψάλλοντα. Ότε οΰτος ετελείωσε καΐ δ πρωτο¬ 

ψάλτης έκάλεσε τον ιερέα Νικόλαον Θεολογίτην νά ψάλη, δ τελευταίος άπήν¬ 

τησεν εις αυτόν δτι δεν είναι πρωτοψάλτης, άφοΰ δ Λάσκαρης εχει τό πρόσ¬ 

ταγμα. Τότε ό Λάσκαρης εΐπεν δτι, άφοΰ καΐ αυτός έχει τήν άδειαν νά ψάλλη, 

διατί νά μή ψάλλη ; δεν δικαιούται νά ζήση και αυτός; βεβαίως δεν είναι 
άφωρισμένος* ο πρωτοψάλτης δεν γνωρίζει γράμματα, ουδέ νά ψάλλη εντέ- 

χνως, ώς αυτός* μόνον τον πρωτοπαπάν [ = Ίω. Συμεωνάκην] αναγνωρίζει 
ώς διδάσκαλόν του καΐ άξιον νά είναι Πατριάρχης. Ό μάρτυς ήρνήθη δτι δ 
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Λάσκαρης εξύβρισε τον πρωτοψάλτην ω; άλιτήριον καΐ ασεβή και οτι ήπεί- 

λησε νά τον θανάτωση. Προσεθηκεν δτι τά πράγματα παρώξυναν οΐ ιερείς 
Θεολογίτης, Κατσαδούρης, Σκουλούδης και Καπέλλας και δτι αυτοί υπήρξαν 
οι υπαίτιοι τή; συγχυσεως’ άν εΐχον σιωπήσει, οΰτε 6 Λάσκαρης θά εκινεϊτο 
είς λόγους, οΰτε σκάνδαλον θά επηκολοΰθει. 

5 

Κατά'&εσις Ιερέως 'Ιωάννου Κατσαδούρη, κατοίκου τοΰ Βούργου Χάνδακας 

Την παρελθουσαν Πέμπτην, δτε έτελεΐτο μνημόσυνου έν Βηθλεέμ και 
παρίσταντο περί τούς 20 ιερείς, έν οις δ πρωταπαπάς και δ πρωτοψάλτης, 

καθώς καΐ ο ’Ιωάννης Λάσκαρης. ενω έπρεπε ν* άρχίση την ψαλμφδίαν δ 
πρωτοψάλτης καΐ αύτδς νά διατάσση έκαστον των ιερέων νά ψάλλη, δ Λά¬ 

σκαρης ύφήρπασεν έκ τοΰ στόματος τούτου την πρώτην ψα?^μφδίαν και έν 
συνεχείρ; καί τήν δευτέραν καί την τρίτην. Βλέποντες ταΰτα οί ιερείς Κώστας 
Φίλιππος [ = δ Σκουλούδης] και Νικόλαος Θεολογίτης, έξεδύθησαν χά άμφια 
και άπεχώρησαν τοΰ χορού. 'Ο Θεολογίτης έπανήλθεν, άλλ* είπεν δτι ήθελε 
νά μάθη τις έκ των δύο είναι δ πρωτοψάλτης. Τότε δ Λάσκαρης είπεν δτι 
ταΰτα πάντα έσκευωρήθησαν υπό του αλιτήριου καί ασεβούς τούτου (τοΰ 
πρωτοψάλτου)·, οΰτινος θ* αφαίρεση τήν ζωήν και δστις δεν γνωρίζει νά 
ψάλ?.η, είναι δημόσιος υπηρέτης, ήτο δε καλαθοπλέκτης μέχρι τής χθές, έξε- 

φράσθη ύβριστικώς καΐ δι’ εκείνον δστις άνήγαγεν αυτόν είς πρωτοψάλτην 
κσΐ είπε περί έαυτοΰ δη έχει παρά τοΰ Πατριάρχου [Κωνσταντινουπόλεως] 

άδειαν νά ψάλλη πανταχοΰ. 

6 
Κατά-θεσις Ιερέίος Γεωργίου Καπέλλα, κατοίκου τοΰ Βούργου Χάνδοκος 

Τήν παρελθοΰσαν Πέμπτην δ μάρτυς προσεκλήθη είς Βηθλεέμ, ϊνα 
λάβη μέρος είς μνημόσυνον. Επειδή κατ* έθος δλαι αί άρχοί των ψαλμφ- 

διών ανήκουν είς τήν δικαιοδοσίαν τοΰ πρωτοψά?ντου, οΰτος ήρχισε ψ'άλλων, 

άλλ* δ *Ιωάννης Λάσκαρης ύφήρπασε τήν ψαλμφδίαν, ομοίως δ* έπραξε και 
εις τήν δευτέραν καί τήν τρίτην ψαλμωδίαν. Οί ιερείς Κώστας Φίλιππος 
[ = δ Σκουλούδης ] και Θεολογίτης, προ τοιαύτης καταστάσεως, έξέβαλον τά 
άμφια και έξήλθον τοΰ χορού, λέγοντες εις τον πρωτοψάλτην δτι δεν είναι 
αυτός δ πρωτοψάλτης, άφοΰ δ Λάσκαρης ψάλλει προ αύτοΰ και άνευ τής 
άδειας του. Τότε δ Λάσκαρης είπεν δτι δ πρωτοψάλτης δεν γνωρίζει νά 
ψάλλη, είναι καλαθοπλέκτης, ασεβής καί αλιτήριος, εξύβρισε τήν διορίσα- 

σαν αυτόν αρχήν καί είπε περί Ιαυτοΰ δτι διωρίσθη ψάλτης υπό τοΰ Πα· 

τριάρχου καί δη μόνον τον πρωτοπαπάν σέβεται ως καλόν κληρικόν* δ πρω· 
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τοψάλτης επιδιώκει νά εξορίση αυτόν τής νήσου, ά?Λά τοιουτοτρόπως θά τον 
άναγκάση νά τοΰ αφαίρεση τήν ζωήν. Ό πρωτοψάλτης ούδέν άπήντησε καί 

δ Λάσκαρης έξηκολούδησεν ΰβρίζων. 

Κατάθεσις Ιερέως Κώστα Φιλίππου 

[λεγομένου Σκουλούδη], άπδ 11 Όκτωβρίου 

'Ο πνευματικός τής Βηθλεέμ τήν παρελθοΰσαν Πέμπτην προσεκάλεσε 
τον μάρτυρα είς μνημόσυνον. ’Λρξαμένης τής άκο?-.ου9ίας, δτε δ πρωτοψάλ¬ 

της ώφειλε ν* άρχίση ψάλλων, δ 'Ιωάννης Λάσκαρης προέχρεξεν αΰτοΰ καί 
έψαλε τήν πρώτην ψαλμφδίαν, δμοίως δέ καΐ τήν δευτέραν, τήν τρίτην και 
τήν Τετάρτην. ΟΙ ίερεϊς ήγανάκτησαν, διότι κατ’ αυτόν τόν τρόπον δ Λάσκα¬ 

ρης άντεποιεΐτο τήν εξουσίαν τοΰ πρωτοψάλτου καί, άποβαλόντες τά ά'μφια, 

εξήλθον του χοροΰ. Ήρώτησαν ιόν Λάσκαρην χίς εκ των δύο είναι δ πρω¬ 

τοψάλτης καΐ οΰτος άπεκρίθη δτι δ πρωτοψάλτης δεν γνωρίζει νά ψάλλη, 
είναι ασεβής, αλιτήριος κλπ. Ό πρωτοψάλτης ήοώτησεν αυτόν, διατί τόν 
υβρίζει οΰτω και δ Λάσκαρης άπεκρίθη δτι πράττει τούτο, διότι αυτός πάρε- 

κίνησε τούς ιερείς ν* άποχωρήσουν. Οί ιερείς δμως εβεβαίωσαν δτι ούδέν 
είπεν είς αυτούς δ πρωτοψάλτης, άλλ* δτι ένήργησαν ούτως έξ δφειλομένου 
προς ιοΰτον σεβασμού, δταν είδον δτι προσεβάλλετο υπό τοΰ Λάσκαρη. 

8 
Κατάθεσις ίερέως Νικολάου Θεολογίτου, από 12 Όκτωβρίου 

Ό μάρτυς προσεκλήθη τήν παρελθοΰσαν Πέμπτην είς Βηθλεέμ διά 
μνημόσυνον. Εκεί ήτο καί δ Ιωάννης Λάσκαρης, άγνωστον αν προσκλη¬ 

θείς ή μή. Οΰτος, δτε ήρχισε ψάλλων δ πρωτοψάλτης, παρενεβλήθη και 
έψαλεν αύτός τήν πρώτην ψαλμφδίαν, δμοίως καί τήν δευτέραν και τήν τρί¬ 

την { τήν Τετάρτην έψαλε κανονικώς, καθ* ήν είχεν άδειαν παρά τής βενε¬ 

τικής εξουσίας νά ψάλλη είς μνημόσυνα). Βλέποντες ταΰτα δ μάρτυς καί δ 
ίερεύς Κώστας Φίλιππος [ = δ Σκουλούδης] έξεδύθησαν τά άμφια και έξήλ¬ 

θον τοΰ χοροΰ. Ό πρωτοψάλτης παρώτρυνε τόν μάρτυρα νά ψάλη, άλλ* 

οΰτος άπήντησεν δτι, κατά τά φαινόμενα, δέν είναι αυτός δ πρωτοψάλτης, 

άλλ* δ Λάσκαρης. Τότε ο τελευταίος είπεν είς τόν πρωτοψάλτην δτι είναι 
άσεβής, καλαθοπλέκτης, δημόσιος υπηρέτης, αλιτήριος, καί δτι θά τοΰ αφαί¬ 

ρεση τήν ζωήν* προσέθηκεν οτι αύτός έχει άδειαν νά ψάλλη παρά τοΰ Πα- 

τριάρχου, ο πρωτοψάλτης όμως παρά τίνος; 'Ο πρωτοψάλτης ούδένα λόγον 

έξεστόμισεν. 
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Απολογία του Ίωάννου Λάσκαρη, έκ Κωνσταντινουπόλεως, κατοίκου Βούργου 

Χάνδακος, είς την κατ' αύτοΰ καταγγελίαν του πρωτοψάλτου. 17 “Οκτωβρίου 1418 

*0 μηνυθε'ις αναφέρει δτι, μολονότι κέκτηται συγγενείς και περιουσίαν 
έν Κωνσταντινουπό?ιει, δμως, ελκυσθείς υπό της φημιζόμενης δικαιοσύνης 
του βενετικού κράτους, κοτέλιπε πάντα ταΰτα καΐ ήλδεν εις Κρήτην, προ 
έπταετίας περίπου και ίδρυσε σγ.ο?νήν, ένθα έδίδασκε τούς νέους την ψαλτι¬ 

κήν, Ιζη δε ΰποδειγμαηκώς. Όσάκις προσεκαλείτο, εψαλλεν εις τάς κηδείας, 

ήσΰχως πάντοτε. *Ε| αιτίας σκανδάλου έπισυμβάντος μεταξύ αύτοΰ καΐ του 
πρωτοψάλτου, ούτος τον κατήγγειλεν εις την βενετικήν διοίκησιν, αυτή δέ 
καθώρισε δι’ άποφάσεως δτι ήδΰνατο νά ψάλλη, όσάκις προσεκαλείτο. Μίαν 
Πέμπτην λοιπόν τού τρέχοντος μηνός, καθ' ήν ώραν έδίδασκεν έν τη σχολή 
του, προσεκλήΟη υπό του πνευματικοί τής Βηθλεέμ, διά τίνος υποτακτικοί 
τούτου, νά ελ-θη πάραυτα νά ψάλη είς μνημόσυνον. Μετέβη άμέσως καΐ 
εύρεν εκεϊ τον πρωτοπσπαν, τόν πρωτοψάλτην και πολλούς ιερείς. 'Αρξαμέ- 

νης τής ακολουθίας, ήρχισε νά ψάλλη ψαλμφδίαν τινά, πρίν δμως συμπλή¬ 

ρωσή ταύτην, οί ιερείς Θεολογίτης, Σκουλούδης [== Κώστας Φιλίππος] καΐ 
Κατσαδοΰρης άπέβαλον τά άμφια καΐ εξήλθον τοί χοροί. 'Υπέθεσεν δτι εΐχον 
νά μεταβοίν εις ά?ιλα μνημόσυνα. "Οταν ετελείωσε τήν ψαλμφδίαν, ό πρω¬ 

τοψάλτης διέταξε τόν Νικόλαον Θεολογίτην νά ψάλπ, άλλ* ούτος ήρνήθη, 

υπό τό πρόσχημα δτι ό Λάσκαρης άντεποιήθη τήν εξουσίαν του. Τότε ό 
Λάσκαρης άντελήφθη δτι §ξ αιτίας του οί ιερείς άπέβαλον τά άμφια και 
ήρώτησεν αυτούς τί κακόν ποιεί’ είναι κύων ; είναι τοίρκος; δεν είναι χρι¬ 

στιανός ; "Οταν ελαβε τήν άπάντησιν δτι άντεποιήθη τήν εξουσίαν τοί πρω¬ 

τοψάλτου, άπεκρίθη δτι τοίτο δεν είναι ακριβές, διότι ψάλλει τή άδείςι τής 
βενετικής αρχής. Εις δέ τόν πρωτοψάλτην είπεν δτι αυτός εσκευώρησε πάντα 
ταίτα και θά τόν κρίνη δ Θεός, προσέθηκε δέ οτι ό εκεί παρών πρωτοπα- 

πας, ό καΐ αρχηγός τής εκκλησίας, ούδέν είπεν, ό πρωτοψάλτης όμως τόν 
καταδιώκει συνεχώς καί, δν άποχωρήση τής νήσου, θά άποχωρήση εξ αιτίας 
του· Οί άνω τρεις Ιερείς ήρχισαν τότε ΰβρίζοντες αυτόν, ούτοι δ* υπήρξαν 
και ή αιτία του σκανδάλου. Διά τοίτο και δέν πρέπει νά γίνουν δεκτοί ώς 
μάρτυρες, ώς ούδ* ό ΐερεύς Γεώργιος Καπέλλας, εχων φιλονεικήσει μετ* αυτοί. 

Ό Λάσκαρης ήρνήθη δτι έξεστόμισεν ύβριν ή απειλήν τινα κατά τοί πρωτο¬ 

ψάλτου καΐ προέτεινεν δπως εξετασθοίν υπέρ αυτοί οι ακόλουθοι μάρτυρες: 

Μιχαλέτος Σκύλος, ^Ιωάννης Σκουλούδης, Δημήτριος Κολυβάς, "Αγγε¬ 

λος Σεβαστός καΐ δ ίερεύς καΐ πνευματικός τής νησΐδος Παξιμάδι. 
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10 
Κατάθεσις Ίωάννου Σκουλούδη, 

κατοίκου Βούργου Χάνδακος, άπδ 21 "Οκτωβρίου 

Ή παπαδιά Καθαρούδαινα, έπιθυμοίσα νά τελέση μνημόσυνον τοί 
υΙοΰ της έν Βηθλεέμ, παρεκάλεσε τόν μάρτυρα νά μεταβή εκεί καΐ νά άνα- 

λάβη τήν πληρωμήν των Ιερέων- Ό πρωτοψάλτης ήρχισε νά ψάλλη τό « αλλη¬ 

λούια » καΐ δ μάρτυς τότε, καθ’ ο είχε δικαίωμα ώς τελών τό μνημόσυνον, 

διέταξε τόν Λάσκαρην νά ψάί^^η και αυτός. Ό Λάσκαρης ήρχισε ψάλλων το 
« αλληλούια » εις άλλον τόνον, εντέχνως, καΐ δ πρωτοψάλτης, επειδή εψαλλεν 
άδεξίως, έσίγησεν. *0 πρωτοπαπας άντήλλαξε βλέμμα μετά του πρωτοψάλτου, 
άλλ* ούδέν εϊπον. Ό ίερεύς δμως Κώστας Σκουλούδης [ — δ Φίλιππος], 

θείος τοί μάρτυρος, εξεδύθη τά άμφια και εξήλθε τοϋ χοροί, αλλα κατόπιν 
των επιτιμήσεων τοί μάρτυρος, επανήλθε. Τότε όμως εξεδυθη επίσης τα 
άμφια καΐ άπεχώρησεν δ ίερεύς Νικόλαος Θεολογίτης, λέγων δτι, καθώς βλέ¬ 

πει, πρωτοψάλτης είναι δ Λάσκαρης. Τοίτο προεκάλεσε τάς εντόνους δια¬ 

μαρτυρίας τοί τελευταίου, δστις εις μέν τόν Θεολογίτην είπεν δτι, όταν ψά?Δ·π 
ούτος, ούδείς αποχωρεί, μολονότι διατηρεί συνεισάκτους, είς δέ τόν πρωτο¬ 

ψάλτην οτι αυτός εσκηνοθέτησε τό επεισόδιον, δτι είναι αλιτήριος και οτι κατα¬ 

διώκει τόν Λάσκαρην, ίνα επιτυχή τήν εξορίαν του κλπ. *0 μάρτυς, άφοί επ?.η- 

ρωσε πάντας, ήκουσε τούς ιερείς Κατσαδούρην, Σκουλουδην, Καπελλαν και 
Θεολογίτην λέγοντας εις τόν πρωτοψάίαην δτι ήσαν έτοιμοι και να χειρο¬ 

δικήσουν κατά τοί Λάσκαρη, ώμολόγησαν δ’ ούτοι εις αυτόν τον μαρτυρα 
δτι διά τής δημιουργίας τοί σκανδάλου τούτου επιδιώκουν δπως ή βενετική 
εξουσία έξορίση ή τόν πρωτοψάλτην ή τόν δνον τούτον (τον Λασκαρην). 

11 

Κατάθεσις Αγγέλου Σεβαστού, 

κατοίκου Βούργου Χάνδακος, άπδ 22 Όκτωβρίου 

Ό μάρτυς, τελούμενου υπό τής παπαδιάς Καθαρούδαινας μνημοσύνου 
του υίοί της §ν Βηθλεέμ, εστάλη υπό του θείου του, του πνευματικοί Βενια¬ 

μίν [Σκολάρη ], και προσεκάλεσε τόν πρωτοψάλτην, τόν πρωτοπαπαν καΐ τόν 
Λάσκαρην. *0 Ιωάννης Σκουλούδης προσεκάλεσεν επίσης, εξ ονόματος τής 
ώς άνω παπαδιάς, τούς λοιπούς ιερείς και τόν Λάσκαρην. *0 πρωτοψάλτης 
ήρχισε ψάλλων τό « αλληλούια » καΐ τότε δ *Ιωάννης Σκουλούδης διέταξε τόν 
Λάσκαρην, διστάζοντα πρό τοί πρωτοψάλτου, νά ψάλη. Ό Λάσκαρης έψαλε 
τό «αλληλούια» είς άλλον τόνον και δ πρωτοψάλτης έσίγησεν. Ό πρωτοπα- 

πάς και δ πρωτοψάλτης ήγανάκτησαν, άλλ* ούδέν είπον, οι λοιποί ιερείς ηρχι* 

σαν τούς ψιθύρους. Ακολούθως δ ίερεύς Σκουλούδης [ = Κώστας Φίλιππος ], 

ί 
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έκδυθείς τά άμφια του, εξηλθε του χορού ΰβρίζων τον Λάσκαρην. Ό Ιωάν¬ 

νης 2κουλοΰδης (άνει|ίΐός του Ιερεως), έπεμβάς, ύπεχρεωσεν αυτόν να επα- 

νέλ-δη. Μετ* ολίγον, αράλλοντος του Λάσκαρη, άπεχώρησεν δ ίερεύς Νικό¬ 

λαος Θεολογίτης, δηλώσας δτι αδυνατεί νά ψάλη, έφ* δσον τό πρόσταγμα 
εχει άλλος άντί του πρωτοψάλτου, δ ’Ιω. Σκουλοΰδης όμως άπήντησεν οη 
αυτός προσεκάλεσε τον Θεολογίτην ως ιερέα καΐ τον Λάσκαρην ως ψά}αην 
καί, άφοΰ αυτός πληρώνει, ή ακολουθία δέον νά τελεσθη ως αυτός επιθυμεί. 

Συγχρόνως διεμαρτυρήθη και δ Λάσκαρης, διότι καταδιώκεται, ενφ εχει 
άδειαν νά ψάλλη. *Αλλ* οΐ ιερείς Κατσαδουρης, Σκουλοΰδης, Θεολογίτης καΐ 
Καπέλλας ηρχισαν ΰβρίζοντες αυτόν. Τότε δ Λάσκαρης, στραφείς προς τον 
πρωτοψάλτην, άπεκάλεσεν αυτόν άλιτήριον καΐ κατήγγειλε δημοσίρ δτι εξ αι¬ 

τίας τουτου θά άναγκασΟή νά φυγή έκ τής νήσου. Μετά τό πέρας τής ακο¬ 

λουθίας, δ 2κουλοΰδης έπλήρωσε πάντας καΐ άπεχώρησαν. Ό μάρτυς δμως 
ήκουσε παρά του παρόντος Δημητρίου Κολυβά δτι οί ιερείς, ερχόμενοι εις τον 
ναόν, είχον συναποφασίσει καθ* οδόν, εάν ήθελε παραστή δ Λάσκαρης, να 
έκδυθοί5ν τά άμφια και ν* αποχωρήσουν καθ* δν χρόνον θά εψαλ?ιε. 

12 
Κατάθεσις Δημητρίου Κολυβά, οπό 22 "Οκτωβρίου 

Ό μάρτυς εΰρίσκετο §ν Βηθλεέμ, ^'νθα ιερουργεί δ πνευματικός Βενια¬ 

μίν Σκολάρης, δτε έτελεΐτο τό μνημόσυνον του Μιχαλέτου Ζαχαρία. Προσήλ- 

θον δ πρωτοπαπάς, ό πρωτοψάλτης καί δ Ιωάννης Λάσκαρης, ψάλτης. "Οτε 
δ Λάσκαρης εψαλλε την ψαλμφδίαν, ήν ώφειλε νά ψά?ι,η, ο ιερευς Κώστας 
Σκουλούδης [ — Φίλιππος] εξήλθε του χορού. “Επίσης οί ίερεΐς Νικόλαος 
Θεολογίτης, Κατσαδουρης και Ιιιθα (= ;) δεν ήθελον νά συνεχίσουν την 
ακολουθίαν καΐ κατεφέροντο κατά του Λάσκαρη. Τότε ουτος εΐπεν είς τον 
πρωτοψάλτην δτι διαπράττει αδικίαν νά τόν άποστερή του επιούσιου άρτου 
τής οικογένειας του, καθ’ ήν στιγμήν ή βενετική αρχή του εχει επιτρέψει νά 
ψάλλη δπου προσκαλείται και γνωρίζει νά ψάλλη. Προσέθηκεν δτι τόν πρω- 

τοπαπάν τόν σέβεται ως καλόν κληρικόν καΐ μέγαν διδάσκαλον (θοίοτ), οτι 
είς τό παρελθόν την τέχνην του εξετίμων καΐ δ Πατριάρχης και ο Αυτοκρα* 

τωρ [του Βυζαντίου] καΐ οί Τούρκοι ακόμη καΐ δεν επρεπε να τυγχανη 

ενταύθα τοιαΰτης μεταχειρίσεως. 

13 

Ή δουκική άπόφασις περί εξορίας του *Ιωάννου Λάσκαρη, 

άπδ 26 "Οκτωβρίου ί418 

Ό πρωτοψάλτης των Ελλήνων Εμμανουήλ Σάβιος κατήγγειλεν είς τήν 

κυβέρνησιν τής Κρήτης δτι δ εκ Κωνσταντινουπόλεως ελθών Ιωάννης Λά· 
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σκαρης πολλάκις υβρίζει αυτόν, τόν πρωτοπαπάν και τούς ιερείς κατά τάς 
τελουμένας κηδείας, τά μνημόσυνα κλπ. καΐ γίνεται πρόξενος σκανδάλων παρά 
τφ εκκλησιαζομένφ λαφ. Οΰτω και τή βυ τοΰ παρόντος μηνός, εις μνημόσυ¬ 

νον τελούμενον εν Βηθλεέμ, Ιδημιουργήθησαν σκάνδαλα έκ τής υπεροψίας 
τοΰ είρημένου Ίωάννου, δσης, έπιδεικτικώς ιστάμενος παρά τόν πρωτοψάλ¬ 

την, προελάμβανεν αυτόν εις τήν ψαλμφδίαν καΐ άντεποιεϊτο τήν εξουσίαν 
του. Τήν ΰβριν ταΰτην μή ανεχόμενοι οι άλλοι ίερεΐς, έξεδΰθησαν τά άμφια 
και άπεχώρησαν τής λειτουργίας. Τότε δ Λάσκαρης, δι* υβριστικών λόγων 
έπετέθη κατά τοΰ πρωτοψά?ντου και ήπείλησεν δη θά τόν φονεΰση, επειδή 
τηρεί τά νόμιμα των Λατίνων, είπε δέ περί Ιαυτοΰ οτι διωρίσθη.ψάλτης 
υπό τοΰ Πατριάρχου και εχει παρ’ αύτοΰ άδειαν νά ψάλλη πανταχοΰ, έχαρα- 

κτήρισε τόν πρωτοψάλτην ώς υπηρέτην τής εξουσίας, καλαθοπλέκτην, ασεβή, 
άλιτήριον και καθύβρισε τόν διορίσαντα αυτόν ώς πρωτοψάλτην, τοΰθ’ δπερ 
στρέφεται κατά τής τιμής τοΰ βενετικού κράτους. Αί άρχαΙ .τής Κρήτης, άφοΰ 
ήκουσαν άμφότερα τά μέρη, διέταξαν τήν υποβολήν έγγράφως τής καταγγε¬ 

λίας τοΰ πρωτοψάλτου, τής απολογίας τοΰ Λάσκαρη καΐ τήν Ιξέτασιν μαρ¬ 

τύρων εκατέρωθεν. Τούτων γενομένων, ό Δούκας και Στρατηγός Κρήτης “Ιά¬ 

κωβος Ουδεοηί καΐ οί Σύμβουλοί του, λαβόντες ύπ’ δψιν τάς ύβρεις τοΰ 
Λάσκαρη, ών άλλαι μέν στρέςρονται κατά τοΰ πρωτοψάλτου και άλλαι κατά 
τής τιμής τοΰ βενετικού κράτους (ώς ή επίκλησις τοΰ Πατριάρχου και ή 
δήλωσις δτι υπό τούτου διωρίσθη ψάλτης και ή έξύβρισις τοΰ καταστήσαν- 

τος πρωτοψάλτην τόν Εμμανουήλ) και προς καταπαυσιν των σκανδαλών 
κλπ., άπεφάσισαν τήν διηνεκή έξορίαν τοΰ Ίωάννου Λάσκαρη εντός οκτώ 
ήμερων· εάν δέ ποτέ ούτος έπανέλθη εις τήν νήσον, θά φυλακίζεται έπΙ έτος 

καΐ θά εξορίζεται έκ νέου. 
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ρδ^Κΐ, ειιπι Ε1^^δ άυοΒαδ 3ΐιΪ3 5οεί]8, εαηι ηι&^ηο Γε§:ει1ΐο εΐ δαροΓδΐα, 

ηιι&ΐΐεικίο ιιε1 δοΗ&δδαηάο ΟΒριιί: εΐ ιηΐηιαηάο, ρτοαΐ; εοηδπείιαδ εδί; ί&· 

10 εετε; εΐ δΐεαί: ^ρραταίΐ: ρετ είίεοΕμηι, ίρδε Ιοίι&πηεδ πήτη3.\)3.ίητ δορΓΑ- 
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δοπρίο ρΓοΙορ53ΐΐί. Εΐ ^ιι&πάο ίηοερίιυιη ίιιίί: οίΚοίαιη, ίρ56 ]δηι ΕΓίριιίί; 

ρΓίπι&ηι 3ΐιΙ;ίίοη3,πι ογ€ δΐιρΓ&δοπρϊί ρΓΟϊορδΗΐίΐ, ςα3ΐη ίρδε ρΓοΙο* 

ρδ3.1ί:ί ίηθ6ρ6Γαί; ο! δεπιι · δοαηεΓ&ί:, εΐ δίηιΠίί:εΓ ίεείΐ ίη δεεοη(1& εί: ίεΓοίδ 
3.ηΙ:ίρ1ιοη&. Βε ίπάε, (ΐιαία 5αρΓ35επρί;α5 }3ηί ίιιίΐ: Γεά&Γ§:&1:ϋδ 3 ςυοά&ηι 

15 ρδραίε ΟοδΙα Είΐίρο, (ϋε1;ο δείιαίαάί, (ϊΐιί ρ3ρ33 ρΓορΙεΓ Ιιοε άεάϊ§ιΐ3ίιΐ3 

δροΐίδαίΐ δε δΐι^ηι δίοίαιη εί τεεεδδίί ^ηά^, άίεϊιΐδ Ιδπί ίηεερίί άΐεεΓε 
άίείο ρΓοΙορδδΙίΐ: «οαπίε βχοοπικηίοαίηβ α άβο βί αΰ βοοΙβΒία, ίη ηοη 
ρΓοίορδαΙΙί, ργπο β§ υηη8 86α^οΙιΐ8 νίρανίιΐΒ άοιιύηαοίοηίδ, ραίαηηβ, αϋ- 

ίίνίβ, αΒβιιί, ίη 0)18 αά άοηζίηαΰίοιιβΜ ρτο βχρβΙΙβηάο πιβ άβ Ηαο (βτα βΐ 
20 βρο ανίρίαηι ΗΗ νίίαπι βί ροβίβα βρο νβΰβάαιη Ηίηο». ΙπίεΓ0£·3ίυδ άε 

ρΓεδεηίίΙ^αδ, τεδροηάίί ςιιοά εΓ&πί ίηίΓ3δεπρίί, ρεΓ ςιιοδ ναΐΐ ρΓοΙ^αιε 
δΐΐδΐη ςιιεΓεΙΙαιη δΐιρΓ33εηρΐ3ΐη; 

ραρα Βεηί3ηιίη, ρηεηιαίίεο ρ3ρα Νίεοΐ3 ΤΙΐ6θ1ο§:ίΙί 
ραρα Μαχίηιο, 30 ίΓαι Ρ3Ρ3 ^3η^ 03ς3άιιπ 

25 Ρ3Ρ3 0θ5ΐ3 Εΐΐίρο ραρα Οεο^§:^^ Οαρείΐα 
ραρα Νίεοΐα Βοδαεί ΜίεΙιαΙείο ΟΚαΙαδπιεπο 

3 

Βίε X δαρΓαδοπρίί. Ραρα Βεπίαπιίιι δεοΙαπ, ρπεπιαίίειίδ, ΗαΗίαίοΓ 
ίη ΗΐοηαδίεΓίο άε ΒείΗΙεεπι, ίεδίίδ ]αΓ3ΐη3 εί ίηΐ€Γ0§·3ίη3 δηρεΓ ρΓεηιίδ- 

813, τεδροηάΐί ςαοά άίε ΜεΓουΓϋ ηνιρεΓ βίαρδο, ηί δίΗ νίάείιΐΓ, Ηείιαί 
30 εοιηπιεΓηοΓαίίο ίη δΐιρΓαδεπρία εεείεδία ρΓΟ άείιιηεΙίδ εί ίβίε ίεδίίδ ίηαί- 

ίαηεΓαί ρΓοίορδαΙίι, ρΓοίοραρα εί δαρΓαδοπρίυηι ^ο^13ππεπ1 Εαεείιαπ, 

Ιαηςηαιη εαηίοΓεπι, εί αΐίοδ ραραίεδ, ς[ηί οπιπεδ ειαπί ιιηηιεΓΟ νί^ίηίί, 
δεεηηάηπι ΟΓάίηαεΐοπεπι δίΒί άαίαπι ρετ ραιεηίεδ άείηπείί. Εί εχΐδίεηίε 
ίη εΙιοΓΟ ριο ίαείεηάο οίίίοίηπι, άεΙ^εΒαί εαηίαπ αίεΐαία, εί δηρΓαδοπρίυδ 

35 73ηί ΕαδοΙιαΓί ίηεερίί εαηεΓε αηίεςααπι ριοίορδαΐίί ίπεερίδδεί, Ηεεί 
άίείιΐδ ρΓοίορδαΙΐί άεί^εΓεί ίηείρεΓε. Ιίεηι ίη δεεοηάα νίεε, ςηαηάο άεΙ^ηίί 
εαηίαΓί, εΙίείηδ }3ηί αάΐηιε ίηεερίί εαηοΓε νί>ί άείιεΒαί ίηείρεΓε ρΓοίο* 

ρδαΐίί, ηεΐ εοπιίίίεΓε νηί εχ ραραίίί)ΐΐδ, εί ίηηε ραρα Νίεοΐααδ Τ1ιοΙο§:ίίί, 
ραρα Οοδία Ρίΐίρο εί ραρα ^3π^ ΟαςαάηΓί άίχεηιηΐ δίΗ: «ίη[αοχ8 τηαίε, 

40 ρνοίορεαία άέόβί ίηοίρβτα, βΐ ρθ8ίβα ςηίΐΐΰβί άβ ραραίΐδιίΒ άβδβί οαηβνβ, 
. ΐ40Γ ρο8ίβα ίιι, <^1118 68 οαπίοτ, άβΙ)β8 βαηβτβ» | ; εί ίηηε άίείαδ }3ηί άίχίί: 

«ρνοίορβαΐα ηβ8βίί οαηβνβ Χδίηπι οαηίηνη· νηοάο ςηο βρο 8βίο, βΐ βί οαηο 
ΐΙΙηνη βρο, ρηϊά ηιαίϊ [αοίοΫ» εί ίηηε δηρΓαδΟΓίρίί ραραίεδ εχίΓαχεηιηί 
δααδ δίοΙαδ εί δίείεηιηί εχίΓα εΐιοπιπι εί ίηάηείί αί) αΐίίδ, ηί ηεηίίεηί, 

45 (ϋεε1)αηί: «ρηίά άβ})βχηη8 (αοβνβ 9 ηοη βδΐ Ηιβ ρνοίορ8αΙΗ ηβο ρνοίοραρα; 
βί ίδίβ ϊηββρίΐ βΐ (αβϋ ρνοηί νηΐΐ, βί ηθ8 δίανηηε 8ίβ» ; ίΐηαΙίίεΓ νεπεταπί 
εί άηπι αάΐΐϋε άεΒετεηί εαηίαΓε, <ϋείηδ Ιαηί ίηεερίί εαηΙαΓε, εί άαπι 
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&ά]ιαο ίιιίδδεί: τεά&Γ^δΙπδ, άίχιϋ; ^β^ο Ιΐίώβο ΗΰβιιΗαΐΥΐ Λ άο^ηιτκιΗοηβ 
οαηίαηάί βί 3οίο ααηίανε εΐ υοΙΙο ΰαηίανβ, βιιηι η& βχοοηχηηϊοαΙχίΒ βΐ νθ8 

50 νβοεάίΙίΒ α ΰονο βί βχΙτάίιΐίίΒ βίοΐαβ νββίναΒ 9» εί; εοηχιεΓ35ΐΐ8 ιιεΓ65ΐΐ8 

ρΓΟίορΒΒΐίί, <3ΐχϊΙ: «ηοη ρΟΒΒητη βίΐαηι βρο βοΙιιβ 6336 ραηρβτ, βηΊΠ Ιϋβ- 
Η$ ραηοΪΒ, (ΐηαε βοϊο, ΐίίη&τβ αριιά ηοβ 9 (^ηίά οηαΐί (αοίο, βϊ ίη ηβεβίΒ 
οαηίανβ βί β^ο 3βίο βί οαηίο ? ςηατβ ηοη άίτηΜαίβ πιβ^η ; εί ρΓοίορδ&Ιΐί 
άΐχΐΐ: «ηοη άίχί ϋΜ αΙί^Ίΐίά»; εΐ ΐΙΙε }&ίΐΐ (Ιίχΐί: «ρχιανβ ββιβϋ ραραίβΒ 

55 βχΙναΗβτβ 8ίοΙα8 εηαβΫίαηι ηοη βηπι βχβθπιηηίβαΙη8}); ρΐοϊορΒοΧύ 
(ϋχιΐ; «βρο ηοη άίχι βίε αΙί<ιχιίάα; εΙ; ίιιηο άΐεΐυδ Ι&ηί άίχίΐ άίείο ρΓΟ- 

Ιορ53.1(:ΐ: «ίη ηοη 63 Ιοοηηε Ηοηιο, βί βρο }ιαΙ)βο Ιβρβν αδδβΐίϊ βί αΗΙιΗο». 
Βί: αΐίηά Ιιΐε Ιεδίΐδ πεδοίΐ:. ΙηΙεΓ0§:3ϊα5, 3Ϊ (ϊΐείιικ ρΓοίορδαΙίΐ άίχΐΐ; εΐ 
&1ίςιι&ιη ίιι]απαπι, άίχίί ςαοά ηοη. Ιηί:θΓ0§:&1:ϋ8 (Ιε ρΓε8εηί;ιΐ3α8, Γεδροπάιί; 

60 3ΐιρΓεΐ80Γίρ1:ϊ ρ&ραίε3 εΐ άΙΙ} ςιιΗπι ρΙαΓεδ. Ιπ1:εΓ0§:3ΐ;ιΐ3, 5Ϊ άΐείηδ ]&ηϊ 
θΐχίΐ άίεΙο ρΓοίορδ&ΙΙι ςυοά αοείρεΓεΙ: δΙΙ^ί νίΐ&πι, Γβδροηάίί <ιιιοά ηοη 

&αάίηίί: ίαίε νεΓί^ηηι. 

3 

Ραρ8 Μ&χϊπιιΐδ 3εο1αη, εα1ο§:εηΐ3, ίε5ίΪ3. ϊυΓ3ΐη3 εΐ ΐη1:εΓ08:&1:ιΐ8 αΐ 

5ηρΓ&. άΐχίΐ: ςηοά ^η&άαη1 άΐε, ευΐηδ ηοη οβΙ: πιειηοΓ, ίιεΐ3&ί ίπ εεείεδΐα 

65 <5ε Βέίΐιείειη ο££ϊεΐαπι άείαηείιοηιπι, νί^ϊ εΓαί: ίδΐε εί &1ϋ ρΙπΓεΒ ρ3ρ3ΐ:ε5. 

Βΐ ςηαηάο ίηΐΐ: ίηεερίηιη οϊίίοΐηιη, άΐοΐαβ ^3η^ ΐπεερΐί εαηεΓε εί ηααπάο 

εΓαΙ είΓεδ πιε^ίιιηι ε&ηίηπι, ρ^ρ&δ δεηίικίί εχΙ:Γ3Χΐί; δίοΐ^ηι εΙ εχί]£ εχΙ:Γ& 

εοΓαπι εί ςα^πάο ΐρδβ Ι^ηί ίίηΐ]ΐ ε^ηίατη, ρΓοίορδ&ΙΙΐ ριεοερΐί; ρ3ρ3ΐΐ Νΐ- 

εοΐ3θ 'ΤΐιεοΙο^ίΙί, ςηοά ο^πίΒΓεΙ, εί; άΐείηβ ρ3ρα άϊχίί: «ίη ηοη 68 ρτοίο- 

70 ρεαΙΗ, βί ρνβοζρίΒ μιΜ, άίνηίίίβ ρΓοΙορεαΙΗ, άίεεηάο ΪΓΪ3Ϊιιε άε (3ίε1:ο Ι^ηΐ 

Β£ΐ5ε1ΐ3ΓΪ, νβΙΙβ ρτββίρϊαί -ϊηϊοΜ»; εΙ Ιαηε άΐεΐιΐδ ^ο113ηη6δ ά{χ\ί άιείο ρ»- 
ραίΐ Νΐεοΐαο : «ρ6^ηιηιιο3 αηηοε δϋάοπιίηαοϊο ΥβηθΙοπιπι, ΐΙΙβ, ^ηί (βοϋ 
ίΙΙιιηι ρνοίορεαΙΗ, άβάίί βίΐαηι ιηΐΗί ο(ββιηηι Ηοβ βαηίαηάί βί ίΙΙβ ηβΒοϋ 

74 βαηίανβ εί βρο βοΐο βί ίη ιηηΐίίδ Ιοβίβ /ηΐ βί (ηί άΐηιί38η8 οαηίανβ βί ββ- 

ΐ40ν 1)αί πιϋύ ίνοηοτ βί υθ8 ηοη άίηιίίίίίΐδ τηβ, βί ^αιη 1 ηοη εηηι βχβοηιηηΐ- 
βαίηβ βί βχίταΗίϋε είοΙΙαε νβείναδ βί νβββάϋίη άβ οοτο». Εί; ϊδίε, νΐ<1εη3 

ηηιΙΐΐρϋεαΓε νεΓΐ)3 εί εΐΐ^ηα 1ΐ3ΐ)εη3 οΓάϊπαΓε αϋ^ηοά δεηιϊίΐαπι, τεοεΒδΐΙ 

ΐηάε εί ηΐΐ ^Ιΐαίΐ αηάίηΐί, ηΪ5Ϊ ςιιοά τεεεάεπάο αηάΐηΐί ςηοά (ϋείηε ^3π^ 

άίχίί ρΓΟίορδδίίΐ: «αίαίνίβ, άΐηιίΐίβ ιηβ ηίηβνβ». ΙηΙεΓ0§:&Ιηδ, δΐ ρΓοΙο- 

80 ρ53ΐίί άΐχίί δΐίιί ΐη]ηΓΪαηι, Γεδροη(ϋί ςαοά ηοη &α{1ίηίί ιΗαηι τεδροηίΙεΓε 

νεΓί)ηπι. ΙηίεΓ0§:3ία5 (1ε ρΓεδεηΐίΐ3αδ, τεδροηάιί (^ηοά εΓ&ηί ραρδίεδ 

ΐηαίίαίΐ. ΙπΙεΓο§:αίιΐδ, δί (ϋείηδ 7ο1ι&ηηεδ άΐχΐί άίείο ριοίορδ^Ηί ςηο(1 

9.εείρ6Γ0ί δΐΗ νίίΗΓΠ, τεδροηίϋί αηοά ηοη αη(1ίηίί ίδΐε ηεΓί)ΐιηι. 

12-11-1960 

Μέτρα τής Βενετίας έναντι τής έν Κρήτχ) επιρροής τοΰ Πατριαρχείου 113 

4 

Μΐεΐιαίείιΐδ δοΗΠο, Ιι&Μί&ίοΓ Ι^ιΐΓ^ί, ίεδΙίδ, ΙαΓαίυδ εί ίηίεΓ0§:αίιΐδ 
85 δαρετ ρΓεηιίδδίδ, (Εχίί ςηοά (Ιίε ΜεΓοαπί ιιεί Ιοηίδ ηηρεΓ είαρδο, ηοη 

ί)επε ΓεεοΓάαίιΐΓ, ίηιί ίη ηιοη^δίεπηπι άε Βείΐιίεεηι ρΓΟ δεΓυίείο εί 
ίηηεηίί <5ίΐθ(1 £ίεί)3.ηί εοηιπιεπιθΓ3ίίοηε5 ρΓο ςηοιί^ηι (36£ιιηείο εί ρ^ρ^Ιεδ 
ε3ηί3ΐ33ΐιί εί δίειίΐ 3ΐΐ(1ΐΓε εί ίηίεηιπι &α(ϋαίί δυρΓ35επρίαπι Ι^ηί ε^η- 

ί3Γε εί ροδίαηδπι ίίηίί, ρΓθίορ53ΐίί άίχίί ρ^ρε Νίεοίβο Τΐιεοΐο&ίΐί ςηοά 
90 ε3ηί3Γεί, εί ίρδε άίχίΐ: «ία ηοη β3 ρνοίορεαίϋ βί ρβββιρίΒ ηήΐή, άί)ηχίβ 

ΐβίιιηι, ηί ρνββϊρίαί», (ϋαειιάο (3ε (Ιΐοίο Β33θ1ΐ3Π, εί άίοίιΐ3 ^αη^ (ϋχιί εί: 

«ΙΙΙβ, ρηί βοϋ ίβίΐίηι ρνοίορεαίίί, άβάίί πιίΗί Ιίοβηίίαιη βαηίανβ, βΐ ςιιίά 
[αβίο αΗ9 ηοη ρθ88ΐιηι βίίαηι βρο ραηρβν νίηβνβ %η Ηαο Ιβννα9 ίαηι 
ηοη νΐηο άβ νβΒίνο, ΐαιη ηοη δΐιηι βχοοΏΐηηίβαΙΐίδ βί νθ8 ηοη άίοιϋίίΐίδ 

95 ίπβ, ίδίβ ρνοίοδαΐϋ ηβδβίί βαηίανβ βιιηι ανίβ βΐ βρο 8βίο βί 81 οαηίο, ραΐά 
ιηαΐί (αοίο9» εί, οοηιιεΓδίΐδ ηβΓδαβ ρΓοίορΕρ^ίεπι, (Ιίχίί: «ίδΐβ βεί ηιαρί- 

8ΐβν ηιβίίδ βΐ άοηιΐηχίδ ηίβχιδ βί 688βί άίρηαβ β83β ραίνΐανοΗα, 8βά ία, ρΓΟ- 
ίορδαΐϋ, ηβδοίδ Ιϋβναδ βί βρο 8θίο ρΐαεριιαιη ίβ, ία β8 ριάάαηι 8οας·()ία3»; 

εί ίιιηο ρΓ0ίορ53ΐίί ά\χίΙ: «β$ίοΐ6 ίβ8ί68^>. Βί 3ϋαά ίιίο ίεείΐδ ηεδοίί. 
100 ΙηίεΓ0§:3ία5, δί (Ιίχΐί δίΜ «αΐΐΐβνίβ, αδεβαί» ηεΐ αΐΐ^πι ίηίιιπ3ΐη, τεδροη- 

(ϋΐ (ΐαοά ηοη. ΙηίεΓο^^αΙηδ, δί θίχίί ςηοά «ανοίρίαηι ί'ώι υΐίαηι», τεδροπ- 

(ϋί ςηοά ηοη, δεά άίχίί: «ία ίβηιρίαε ίαηίαιη ηιβ, ραοά ία ['αβίββ ηιβ 
ρβνάβνβ ίβνταηΐΒ, 5αί)ίυηχίΐ ίαπιεπ Ιιίο ίεδΙίδ ςηοά ρ3ρ3δ ΤΙοίϊΐ εί ρ3ρ3 

Ο^ς&άηπ εί ρ3ρ3δ δοαΙηάί εί ρ3ρ3δ 03ρε1ΐ3 ίηαΐ3ί)&ί Ιιεε νεΓί)3 εί 
105 εοΓηπι οεεδδίοηε £ηίί Ηεε οοπιοίίο, δεά, δί ίΠΐ ί^ευίδεεπί, ηεο ίρεε άαπί 

πιοίηδ ίηίδδεί αά αΙίςηίά άίεεηάαπι, ηεο αϋςιιοά δοαηάαΐΐηηι δεοηίηηι 

ίαίδδεί. 
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Οίε X δηρΓ33οηρίί. Ρπρ» Ιαιιί ΟΗς^^ηη, ΙιαΙίίίΕίοΓ ΒηΓ^Ι, ίεδΐίδ, 
]ηΓ3ίιΐ5 εί ίηίεΓ0β·3ίηδ, άίχίί ςηοά άίε Χοηίδ ηηρετ εΐ^ρδο ίίεί)3πί οοηι- 

110 ΓηεΓηοΓ3οΙοη03 νηίαδ άεΕαηοίί ίη εοοίεδία άε ΒείΙιεΙεπι, ίη ςηο εΓαηί οίτοα 
XX ρ^ραίεδ, ίηίεΓ ςηοε είί3ηι εΓ3ηΐ ρτοίοραρα, ρΓθϊορ53ΐΐί5 εί ςηίάαπι 
Ι&ηί Ε33θ1ΐ3Γί εί ςηΣιηάο άεί)0ΐ)αί ίηοίρί ο££ίοίαιη, εδί άε ηιοΓε ςηοά ρτο- 

ίοδαΐίΐ ίηείρίί εί άβ ίηάε οοιπιηίΐΐΐί εηί1ίί)0ί άε ραρ3ίίί)η3 ςηοά 03πίεΙ. 
Βί. άηπι δηρΓαδΟΓίρίιΐδ ρΓοίοδαΙίι ίηεερίδδεϋ, άίοίηδ 53ηί ηπρηίί ίΐΐιιπι 

115 ΟΕηίηηι άε ΟΓε 3ηο εί £^η^^ί ίΙΙηπι, άείηάε άεί»εί)3ί ίηοίρί 3.1ε1ηί3 εί δίιηί· 
ϋίεΓ άίοίηδ Ι^ηί άίχίί ίΙΙηπι ο&ηίηΐΉ, ίεπίο εΐί^πι άεΒεΒαί άίοί ςαίά^ηι 

<ρ. ΐ4ΐΓ 3ΐίηδ ] οαπίηδ, εί είίαιη δοοερίί ίΙΙηπι εί £^η^^ί ίΐΐηηι. Βί νΐάοηίεδ δίο, 
Ρ3Ρ3δ 0ό5ί&3 Βίΐίρο εί ραρα Τΐιεοΐο^ίίί εχίταχεπιπί δίοΐ^δ δηαδ εί Γοοεδ- 

ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΈΤΘ$ Λ' 8 



114 Μ. Ί. Μανούσακα Μέϊρα τής Βενετίας έναντι τής έν Κρήττ) επιρροής του Ιΐατριαρχείου 1ΐδ 

86ηιη{; ά© αΙιοΓΟ. Βε ίπάε θίοΙαδ ΤΐιοΙο§:ιΗ Γ6(ϋ3ΐ; 61; ρΓοΙοδ^Ιΐί άΐχίΐ 
120 δίΐ^ί: «ραρα οΗίν ΝΐοοΙα, ααηία» 61 ίρεβ άΐχΐί: «β^ο ηβίβηι δοίτβ, ςιιίδ 

68ί ρνοίορ8αΙίί βχ νοΙ)ί8 άαοΙ>ιΐ8, <^ηία νίάεο ςαοά ΐδ/β, άίαεηάο άε ίρδο 
Ιν^δεΗ^Γΐ, ιηοιρϋ €ΐ βηί]1 8ίη6 ίηα ϋαβηίία»; Ιηπα ίρδε ^3η^ Βαδοΐι^η 
άίχίΐ:: <(ί8ΐ·β αΙίΙβΗιΐΒ, α88βηί, άίοεπάο άε ρΓΟΙΟδ&Ιίΐ, [αβίΐ Ηβο οηιηια &ί 
ίοηιρίαΙίΙ ')ηβ Ιαηίαιη, (]ΐΐοά αοοΐρία^η εΐϋί νίίαιη βΐ ίβΙβ ηβεαΐΐ οαηίανβ 

Ι2ό βΐ βξ/ο Βΐί,ηι ΰοπΒϋίιιίιιβ οαηίοτ α ραίήατοΗα, εβά Ϊ8ΐ& αβί ^ηΐάα7η ήραηηδ 
οαοοΒίΐΒ Θί 6Γαί ςβδίατοίηε ιΐ8(^ΐίβ ρν'ιάίβ βΐ βρο ΗαΙ)βο Ιίΰβηίία-ηι α ρα- 
Ινίαι'οΗα οαιχίαπάΐ ηΜτ^ιιβ, εβά ίεΐβ ιιοχι βεί βοηείϋ'ΐιίηε οαηίον χιβο εβϋ 
οαηίανβ βΐ οαοΗο ιΙΙί, ^ιιί εοχιεϋΐιιίΐ ίΙΙιαη οαηΐοκβηι»; άίοΐαδ &ιι1ειη 
ρΓοϊοδ^Ιΐΐ ηοη τεδροηάίί; δίΗ ν6Γΐ>ιιπι. Εΐ αΐίαά Ηίο Ιεδίίδ πεδοίΐ;. 

127 σαηίαηάί βιο)ρθ'ωσα : οαΐαηάί 6 κό>δι| || 128 8€Ϊί διώρ·θ·ωσα : δϊί ό κώδιξ. 
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130 Ραρα 060Γ§:ίιΐ5 Οαρείΐα, ΙιαΗίιΙΟΓ ΐ)ΐΐΓ§·ί, ΐεδίίδ, ίιίΓδΙαδ εΐ ιηίεΓο· ^ 

§:&ί:ιΐ5 αΐ 5ΐιρΓ&, τεδροπάι! ςιιο(Ι ΰίθ }οιιί3 είδίρδο ίηίί: Ιιίε ίεδΙίδ ιππίϋαίιΐδ 
ίη εεοίεδίδ (ϊε ΒείΗεΙεπι &(1 οοιπιηεπιοΓ&οίοπεηι νηίιΐδ θείαηεΐί ε1 ίτιίΐ 
εΐ εΓ&ηΙ: εΙΐΗΐπ ϋ:)ί ΆΪη ρ&ρδίεδ. Εί ςιιία εδΙ άε ιηοΓε ΙηΙεΓ ίδΙοδ, ςαοά 
οϊΒϊύί ρΓΐηοίρΐ^ ε&ηΐιιατη δρεείδπΐ ρΓοίοδ&Ιϋί, ίρδε ίηεερίΐ εαηΙδΓε εί 5ΐι· 

135 ρΓδκεπρίίΐδ Ιδπί Ε^δοΠαΓί απρηίΐ: ίΐΐ&ηι άε οΓε δυο εΐ οδηίαυίΐ υδ^υε 
ίη ίίηεηι; ίη $εευηάο δΐιηΐΙίίεΓ εαηίυ, εί δίε ίη οδηίυ ίεΓίίο ίεείί, ^αοά 
νίάεηίεδ ραρ33 Οοδία Κίΐίρο εί ρδρδδ Τ1ιοΙο§·ίίί εχίΓαχεΓυπί δίοΙΙ&δ 
δυαδ 6ί εχίεΓυπί άε οογο Εί άίείυδ ρ&ρδ ΟοδίΕ άίχίϋ: τβί ^ηαηοάο ηοη ;. 

ΗαΙβηιηβ ίιίβ ρνοίοεαΙΗΫ ίβίβ β8ΐ ρ^οιο8αιί^,άί^^ηάο άε άίείο Ε^δοΐι^π, βΐ 
ΗΟ ηοη βίηϋ αΐίςη,βπι οαηίανβ» ; ίιιηζ ρΓοίοδδΙίί άίχίί: οραρα ΤΙιβοΙορζα, 

βαηία» εί ίρδε άΐχίί: «(^χιο'ηιοάο οαηίαΐίο, <^ιχί(ΐ ίχι ηοη 6$ ρΐ'οΙΟΒαΙϋ &ί 
ίείβ, άίεεηάο άε ίρδο Ε^δοΗ^π, βεί ρνοΐοεαίίί βί οαηίβΐ ωιίβ (β βΐ εχηβ Ιιια 
ΗοβηίίαΫ». Εί ίρεε }αηί άίχίίτ «ίρεβ ηβΒοϋ οαχτίανβ ηβο β8ΐ οαηίον, άί- 
εεηάο άε ρΓοίοδ&Ιίί, εΐ &ρο εηπι οοηεαίΐίΐηε οαηΐον α ραΐνίανεΐια βί ίρββ 

145 α ^ηο βΒίοοηεΙίΙηίηεΫ οαοο ίΙΙί, ^ηία βεί ςηίάαηι ρεβίβ εοΚα^οίηε, 
τοίιιε αεεβηί βΐ αΐιΐβνίιιε, ρνοίοραρα βεί ϋοηηε εαεβΓάοε βί βεοΙβεΐαεΗβηβ 
Ηοπιο βί ίΙΙιιηι ΚαΙ/βο ίη τβηβτβηΗα, εβά ίείηχη αείηηπι ςηα ΓβΫ», εί εοη· 
υεΐδδαδ αά ρΓοίο33ΐίί. άίχίί: «ίη ([κχείεΐί βί ^ηβτίε (αοβτβ ηιβ ΙχαηάΐςαΗ 
άβ ίηεηία, εβά ίη ίβϊηρίαΜε χηβ Ιαηίηιη, ςηοά αβοίριανη ΗΗ νίίαηι ». ΐ 

ΙδΟ ϋίείαδ αυίεπι ρΓΟίΟδδΙίΐ ηοη τεδροηάίί δΐΙ>ί αετίίυηι, εί ρο$Ιςυ3πι εχί· ^ 

υεΓυηί άείηάε εΙίαηι ίηεερίί ίπίαπ3Γ6 δίΐ^ί εί άΐοειε πιαΙί35 ίπ]απαδ εί I 

πιυΙίαδ ^Ιαδίεηιίδδ ίαιρεδ εί ίηΙιοηεδίβδ, ςυ^Γυπι ηοη βδί πιεπιοΓ. I 

Βίε XI δυρΓ^δΟΓίρί!. Ρ&ρ3δ ΟοδΐΒδ Είΐίρο, ίεδίίδ, ]υΓ3ίυ5 εί ίπίεΓο§·3.· 

ίυδ υί δυρίΗ, <3ίχίί ςυοά άίε ^ουίδ ηαροΓ εΐ^ρδο, υί δίί)ΐ νίάείαΓ, ρηεπιβίί· 
155 ευδ άε ΒείΠεΙεπι ίπαΐίαυΐί ίδίυπι &ά εοηιηιεηιθΓ3είοη63 νπίϋδ άείυηοίί. 

Εί δίαηΐε ρΓοίορδραίε, ρΓοίοδαΙίΐ εί αΐϋδ ρ3ραΐίί)υ3 ίη οογο, εί ςυίάαηι 
Ιαηί ΕδίδεΗδίί αά ΙαΙυδ Ιιυίυδ ίεδίίδ, || ίυίί || , δεευηάυιη ιηοΓειη δυυπι, 

φ. ΐ4ΐν ίηεερίυιη οίίίείυπι. | Εί ςυδπάο ρΓοϋοδ&Ιΐί άεΙ^εΒαί ίηείρεΓθ &ά εαπίαπ- 

άυπι, ςαΐΕ οπιπία ρτίείρία οδπίυυπι δρεείαηί 3(1 ευπι, δ6ευη(1υπι ΓΠΟΓεδ 
160 δαοδ, ίϋείυδ 73ηί Ε3δε1ΐ3Γί, αηίείΐιυΕΓη ίπεερίδδεί άίείυδ ρΓ0ί053ΐΐί, ίηεερίΐ 

ε3ηί3Γε εί ίίηίϋ ρηιπυπι 03πίυπι, δίπιίΙίίεΓ ίη δεευηάο ε3ηίυ ιίεΒεΒδί 
ίηείρεΓε ρΓοίοδηΙίί, εί (Ιίείιΐδ ^απί ίηεερίί εί £ίπί]ί ίΐΐυηι, εί δίε ίη ίειείο 
εί ίη ςυ&Γίο εαηίυ. Τύπε ρ^ρ^ΐεδ §:Γ&υ3ί33ηίυΓ άε Ιιοε, ςυία ίρδε ^3π^ 

αεοίρίεΙίαί ΙιοηοΓειη ρΓΟΐοδαΙίί εί Ιιίε ίεδίίδ εί &1ίςυί δΐί; εχίΓαχεΓυηί 
Ι6δ 3υ33 δίοΐδδ εί δίείειυπί εχίΓδ είιοΓυπι εί άΙχεΓυπί &<1 ίρδυηι Ε35θ1ΐ3Γί: 

«βε ίη ρ^ο^08αιί^ ηβΐ %11β9», εί ίρδε ^ο11απη6δ άίχίΐ : «ίρεβ ηβεοίί οαηίανβ, 

(ϋεεπάο άε ίρδο ριοίοδ&ΐΐί, βί βεί ((ηίάαιη αεβΙίαε, αΐϋβνίηε», εί ηιυ1ΐ38 

3ΐί3δ ίπ]αΓί3δ 6ί 1:>ΐ3δί6Π3ί3δ δίί)ί άίχΐί, ςυ^Γυπι ηοη 6δΙ ηιεΓΠΟΓ. Εί άίείυδ 
ρΓοίοδδΙίΐ άίχίί: «^ηα τβ Ηαεβηιαε πιβ9 (^ηίά Ιώί [ββί ηβΙ άίχί βί ά'ιοίε 

110 πιίΜ ίοί ίη^ίλτίαε^β εί ίρδε Ιδπί τεδροηάίί: «(^ηία ία [βοίείί ραραίβε 
βχίναΚβτβ ΒίοΙΙαε εηαβ βί νβββάβνβ άβ βΐιονο»; εί ίρδε ρΓοίοδ^Ιίΐ άίχίί: 

«άοχηίηί, άίχί νοΜε αΐίηηίά^» εί οηιηεδ τεδροηάεΓυπί ςυοά ηοη, δεά 
ίά ςυοά Ιοςυεί^δηίυΓ άίεεί)&ηί: «(^ηία ρνοίοεαΙΙί βεί βαρηΐ ηοεί^α7η^ βίεί 
βεεβί (^ηίάαηι είαίηα, ρνο Ηοηοτβ άθ)ηίηαοιοηίε, άβΰβηί βί νοίηηί ίρ^ηπι 

175 Καίοβτβ ίη νβηβτβχιίία βί ίρεβ Ιαηί ΙοΙίβΙχαΙ Ηοηονβηι εηηχη»; εί ίρδβ ^3η^ 

δυί)3υηχίί: «ίρεβ (αοίβί ηχβ ρβτάβτβ ίβτνάηι, ίαηίηχη ίρεβ ίβηιρίαί ιηβ», 

άίεεηάο άε ίρδο ρΓοϊοδ^ΙΙί. ΙηίεΓ0§Γ3ίυδ, δί άίείυδ ρΓ0ί3δ3ΐίί άίχίί δίΐΰί 
Ιαηί δΐίςυ^πι ίη]υη3πι, τεδροηάίί (ΐυοά ηοη νΐΐο ηιοάο. 
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Βίε XI} δυρΓαδεηρίί. Ραρ^β Νίεοίαυδ Χίοίΐί, ίεδίίδ, ]υΓαΙυδ εί ίπίε- 

180 ΓΟ^αίυδ υί δυρΓ3, άίχίί ςυοά άίθ}ουίδ ηαρεΓ είαρβο ΐδίε ευπι 3ΐί;δ ραρ^ΐί* 

1)υ3 ίυίί δά εοηιπιεΐΉθΓ3ίίοηεηι νηίυδ άείυηείί ίηνίΐ3ΐυδ ίη εεείεδί^ άε 
ΒείΗεΙεηι εί ίυίί εά^ηι ίΒί }3ηί Ε^δοΙι^Γΐ εαπίδίε. δεά πεδοίί δί ίυίί 
ίηνίίδίυδ υεΐ ηοη. Εί ςη^πάο ρΓοίοδηΙΐί, δεευηάυηι πιοιεδ δυοδ, άεΒυίί 
ίηείρεΓε δά εαπί^ηάαηι, ίρδε }3ηί αΓίρυίί άίοΙο ρΓΟίΟδαΙΐΐ ίΐΐυιη ευηίυηι 

185 εί ίίηίί ίΐΐυηι, ηοη άίιπίίίεηδ ίρδυηι ρΓοίοδαΙίί ίηείρεΓε; εεουηάο, ςυ3ηάο 
άεΒεί)3ΐ 03ηΐ3Γί &1εΙαί3, ρΓοίοδδΙίί άεί)εί>3ΐ ίηείρεΓε εί ίρδε }απί δίπιίΙίίεΓ 
3εεερίί ίΐΐυηα εί ηοη άΐιηίδίί ρΓοίοδαΙίί ε^πίΒΓε; δίηιίΗϋεΓ ίη ίΟΓίίο 



116 Μ. Ί. Μανούσοκά 

^&ηίι1; ΐη (ιαΒΓϊο εΐί&ηι ΐηοερΐί, δεά ίη ΐΐΐο (^πηγΙο €3.ηΐ;ΐΐ ά6ΐ)6Ϊ33ΐ: 

ίπαρεΓε άίοί:α5 Ταπί ρεΓ Ποεπίί&ηι, ςιιαπι Ηαΐ)^!: & άοηιίηΐο Άά ε&η1:&η(1ιιιη 
190 ΐ π ίιιη0πΙ)υ3, ςιιαηάο 051 ΐηνίΙ;3.ί;ιΐ5. Εί νΐάεηϋεδ Ιιοε ρ3ρ3.5 0ο5ΐ;&5 

Είΐίρο εί Ϊ5ΐ;ε ςιιαίίΙιεΓ ίρκε ]Άΐή ειεοερεΓαΙ; ΙιοηοΓειη |1 ΙεΓ || ρΓοίθ5&11;ί, 
εχίΓ&χεηιηί; δαακ βΙοΙΙηβ εΙ: εχΐεηιηΐ άε εΙιοΓΟ. Τιιηο ρΓΟίοδ^ΙΙΐ ίΐΐχΐί 
ίδβ Ιβδίί, ςιιί& εοείεδίδΐ εβί 5ΐι& : «ραρα ΝίαοΙα, οαηία» εΐ: Ιιίε ΙεΕίίδ άίχίΐ: 

5ΐΐ3ΐ: Ηιι ηοη 63 ρΓοίοΒαΙϋ, τΰ ρΓ66ίρΪ8 ηύΚί ςηοά οαηίβιη ? άΐηιϋΐβ 
195 Μαιη, άϊοεηάο άε ΐρ50 Ιαηΐ, <^ΐιθά ρΗησΙρΐαί, <}ΐιΐα νΐάβίην μϊΜ ςηοά 

«δίβ 63ί ρνοίο^αΐίί, ηοη ίακ Ταηε ίρ3ε ΙοΙιαηηίδ άίχΐϊ νεΓκιΐδ ρΓοίθ3&1ίί: 

οίη 68 υηιι$ α8€ί}ΐί3, ^αεοανοΙαΒ, 8ΰαςοίη8^ ήρανίηΒ, αδδβΐίϊ, αΙίίβήηΒ βί 
αοοΐρία,Μ ίΙΙ)ΐ νίίηηι, |Ι βί ϋ ^(]0 8ΐίηι ΙίΰβηϋαίηΒ <χ ραίτίατϋΗα ίη οο-ηία, 

199 86ά ίη α ({1109 οαοο ΐίΗ, (^ηΐ ίβ ΙίΓβηϋαηϋ»; εί ^Ιΐαίΐ ηοη ίηΐΐ;. ΙηίεΓο^ηΙηδ, 

€ρ. ι42γ 51 ρΓθίο53,11;ΐ άϊχίΐ 5ίΙ)ΐ ^Ιΐ^ιιαπι ΐη]ηΓί&ηι, (Ιΐχΐί; ιιιιο<1 ηοη, | ηεε ί&ηΙηπι 
ν6Γΐ)ΐιπι, ηεε ρ3,ηιπι ^ρρεΓαΐΙ 05 διιαπι, ΙηΙεΓΟ^^αίΚδ ςαα τε 0Γ§·ο άΐχΐΐ: ^ 

ίπιαπ^δ ΐ1Ιεΐ5 5ΪΗ, Γεδροηάΐί: ςηοά ίρδε Ιίπιιιίί: (ϋεεηάιιηι Ιιηίε ίεδίΐ 
&1ΐ(ΐηί(1, ραί& ηοιι 1:ο1εΓ353εί: εηιη εΐ ηιοΐιΐδ ίαΐΐ: εοηίΓα ρΓοΙοδ&Ιϊί 8ηρΓ3- 

δεηρίηπι ηιο(Ιο ρΓεάίεΙο. 

189 οαηίαηάαηι διώρ-θ-ωσα: ΰαίαηάηηι- ό κώδιξ. 

9 

205 ϋϊε XVII οεί:οΙ)Π5 ΜΟΟΟΟΧΥΠΙ 

Εχεη83ί;ΐο Ι3ηΐ ΕεΐδεΙιαπ, άε ΟοηδίιαηίΐηοροΙΐ, 1ιαΐ)ΐΐ:α1:οπ8 ί5ηΓ§:ί, 

αεεερϋηπι άε Γπαηάαίο (ΙοΗΐΐηΐ] ΒΐιρεΓ ίηεηΙρ3ίίοπε δΐηε ςιιεΓε1ΐ3 

εοηί:Γ3 εαιιι ρεΓ ριοΐιορδ&ΐΐί ΟΓεεοηιηι. 
δηρΓ3δεπρΙιΐ8 Ιαπί δίηε δ3εΓ3ΐηεπ1:ο, εχευδ^ηθο δβ άίείί: ςηοεί ΐδίε 

210 1ΐ3ΐ)εΙ: 3Εί:ΐηεπί:ε5 πιηΐίοδ εί Ιίοηα ίη Οοηδίαηΐϊηοροΐί εϊ αηάίεηδ ρίδΗ- 

εί&ηι εΐ Ι^οηηπι Ι^Γπαπι άυο^Ηδ θοηιίπ3ΐ:ίοηί5 νεηεΙοΓϋΐη, άεΓεΙί^ηίΙ 5ηα 
Ι)οη3 εϋ ρ^ΓεηΙεδ δηοδ εΐ νεηίΐ Οδη^ίάδΐπ, ^&^η $ηηί; 3ηηί VII οίΓοα, 

εί εοηΐΐηηε ίεηαΐΐ; δοοίδδ εί (ίοεεΙι&Ι ρηεΓΟδ εαηίηιη εΐ άηεεί^αΐ: νίί:3ΐη 
δη^ηι ρΐ3ηίπ4οάε, ηεε 05ΐ αΐΐςηίβ, (^ηί ροδδίΐ: εοηςυεη εοηΙίΓα εηπι. Ιη 

215 Ιιοε 3υ1εηι ίειηροΓε ίηηίίαΙιαΙιΐΓ εί 3Ι3 α1ί^ηίΐ3η3 οίιιί1>α5 εί ΐ3ηΓ§:εη5Ϊ1)η5 

ίη εχε(ΐιιί]3 άεΙηηεΐοΓηηι, ηΐ ε^ηί^Γεί, εί δίε ίΐ33ί εί ε3ηϋ3ΐ)3ΐ δεεηηάαπι 
πΐ0Γε3 ΟΓεεοΓχιπι δεηιρεΓ ρπεΐΗοε εί ρηίείε. ΥεΓηπι ρΓορίεΓ εεΓίηιη 
$ε3ηάα1«πι δηΙιοΓίηιπ ίηίεΓ εηπι εί ρΓοίοδ^Κΐ, ΐρδε ρΓοίοδ^Ιίί εοηςηεδίαδ 
ίαίί εοΓ3πι (Ιοπιίπίο εοπίτα εηπι εί (Ιοιηίη&αο ρεΓ ίεηηίηβίίοηεηι ΟΓάί- 

220 η^ηίί ρυοθ, ςυοίΐεδεηπίΐηε ΐδίε ίηεηί ΐπηίί3ΐη5, ροεδΐί ίτε εί ρδηΙίΓε, εί 
δΐε. δί ΐηηίίαΙ)3ίηΓ, ΐΐ^αί εί, δί ηοη ίηυίί3ί)αίηΓ, ηοη ίΐ^αί. ϋίε υειο Ιοηί5 

αηαιίαιη Ιιηίηδ ιηεπ3Ϊ3, δεά ηεδοίί ςαοία άίε ηιεηδίδ ίηίΐ, Ϊ5ΐε 5ί&1)3ί ίη 
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δοοίίδ δΐιίδ εί άοεεΐ53ί δαοδ δοοΙαΓεβ, εί ςηίάδπι ρηεΓ ρηειη3ίίςηί άε 
ΒεΛεΙεπι νεηίί Άά ίδίυηι ίπ ΐΓεςαεπί!», ρΓο ρ3Γίε δυρΓαδεηρίί ρηειη3- 

225 ίίεΐιί, άίεεηδ: «νβηί οϋο αά ^ηαάαηι οοηιηιβηιοναΐίοηβιη ώϊ^ηηοϋ, ςιιία 
βαοβνάοΙβΒ ΟΏΐηβΒ 3Ίΐηί ίΙ)ί βί βχρβοίαηί» εί δίε ίδίε δηΙ>ιίο ίηίί. Ιηηεπίί 
ίΐ^ί ρΓοίοραραίεηι, ρΓοίοδ^Ιίί εί ιηηΐίοδ δαοειάοΐεδ εί ίηηεπίί ςηοά εοηι· 

ρΙεηεΓ&ηί ]άϊϊ[ νηηηι οΕίίείηηι εί νοίεΐ^αηί ίηίΐδΓε ίπ 3ΐίη(3. Εί δίαηίί· 
1:η3 οηιηί5α3 ρεΓ οΓάίηεηι ίη εοΓΟ, δεεηπίΐηηι νδαηι, ίηεερίο ιαπί οΐίίείο, 

230 ίδίε ίηεερΐί ηηεηκίαηπ εαηίηπι, ςαί δοΙεί άίεί ρει εαπίθΓ€$, εί εοηιρίεηΐί 
ίΙΙηηι εί, ^ηΐεςα^ηι εοηρίεηίδδεί, ραρ^δ ΤΙοίίί, ρ3ρ3 δεηΐιηΐί εί ραρα 
03ς3(3ηπ εχίΓ^χειαπί 3ίο1ΐ3δ δη35 εί βχίηθΓηηί άε εοΓο, εί ίδίε ηοη 
οο§·ίΐ3ηίί ηΐίηαίίΐ πι^ΐί, δεά ρηίδπίί ςηοά αείΐίπί ίιε ίπ 3ΐί]δ εοΗΐιηεπιο· 
ΓαίίοπίΒηδ. Εί, ροδίςη^πι ίΙΙαπι εοπιρίεηίΐ, ρΓθίο53ΐίί ριεαερίί εηίΰ^ηι 

235 ρ3ρ3ίί Νίεοίε ΤΙοίίί (^ηοά ρδ&ΙεΓεί, ίρδε ηεπο ρ3ρ3δ, νοίεπδ ροηοΓΟ 
δο^ηίΐαΐηηι, άίχίί άίείο ρΓΟίοδαΙίί; «ηοΙΙο οαηίανβ, φΐα ίβΐβ, (Ιίεεηάο άε 
δηρΓαδοπρίο Ι^ηί, αοοβρίΐ Ιν/απι ο^βοίη-ηι βί ίη ηοη βδ ρνοΐοδαΐα». Εί 
ίδίε άίχίί ηεΓδΠδ άίείαηι ρΗρ^ίεπι Νίεοΐαηπι: «βνρο ρνορίβν ηιβ βχίνα- 

Κί8ίί8 νβΒίτ'αβ 8ίοΙΙα8 9 βί ςηα νβ 9 ςηιά ηχαΐί (αοίο 9 ρβτοηδβι ηβ αΐΐφχβηι 9 

240 βηηι 6αηί8 9 8ΐιπι Τηνα1ιη89 (^ηία οαηΐο (αϋίΙΐ8 8169 ηοη 8ηηι βϋαηΊ. βρο 
χτΪ8ίίαηη8 Εί ίρδε ρ^ρ^δ Νίεοΐ^πδ, ρ^ρ^δ δεηΐηάί εί ρ^ρ^δ Ο^ςπάππ 
άίχειπηί δίΗ: <τίη α€66ρΪ8ίί 8ίί)ΐ ο[βοίίΐ^η δΐια^η » ; ίδίε ηειο Γεδροηάίϋ είδ : 

«ρβν ιηηΙΙθ3 αηηΟΒ εϋ άοηιίηαοίο ΥβηοΙονηπι; άοιηίηαοιο [βοίί ΐίΐηιη ρτο- 

φ. ΐ42ν ΐοεαία βΐ άοιηίηαοιο \ (βοίΐ ιηβ οαηίοτοη βί άβ Ηοβηίία άοηιίηαοίοηίε ρβαίο 

245 βί ηοη αοοίρίο οβίοΐηνη αΙίοηίηΒ» ; εί εοπηεΓδαδ ρΓοίοδαΙΐί άίχίί δίΐιί; «άο· 

πιίηβ ρνοίοδαΐΐί, ραραίβε ηηικ^ηαηι άίχβηιηΐ ηηΐιί αΙίςηίά, δβά ίη βοίδΐί 
ίΙΙθ8 ηιοηβνβ ίεία ηβνϋα βί ίηα ορβνα 8\ιηί Ιιβο; ρβοαίηηι ΙιαύβΒ, ίη ηοη 
άίπιίία3 ΜΘ νίηβΓβ βί άβηβ ββί άβ 8ηρβη>. Εί άίείπδ ρΓοίοδδΙίί άίχίί εί: 

«ίία βρο βοΐ ίΙΙΟΒ βχίναΚβνβ 8ίοΙΙα3 8ΐια$, ρηια αοοβρΪ8ίΐ τηβηιη οΙ'ββίηηι» 

250 εί ίδίε άίχίί 3ί6ί: «ά. ρνοίοραρα }χίο ρνβεβηε β8ί οαραί βοοίβείβ βί ηίοίιίΐ 
άίχίί, ςηία ηίοΗίΙ ιηαΐί βρο [βοί, βί ίη ροηή Ηοο βοαηάαΐηιη; ^αοχ άίη 
β8ί ςΐίοά ιηβ ρβτδββιηβΗδ βΐ, 8ί βρο νβββάο άβ Ιιαβ ίηβηία, βχ Ιαα οαηΒα 
Γβοβάαηι, (}ηία ηοη άίηιίίΗδ πιβ υίηβτβ βίοηί ραηρετ». Τηπε δϋρΓαδΟΓίρίί 
ίίί ρ3ρ3ίε5 ίηεερεΓαηί ίπιηπ3π ίδΐηηι εί εχρείίειε εηπι ίηάε εί, δί ροΐη- 

255 ίδδεί, ίεείδδεπί είίαηα δίΗ ίπίηπ3ηΐ; εί δΐίηά ηοη £αίί. Ιίεπι άίείί ςηοά 
δπρΓ&δεηρίί ρ3ρ3ίε3, ίά 03ί ρηρα ΤΙοίίί, ραρα δεαίαάί εί ρ3ρ3 03ς&ά.ηΓί, 
ίυεηιηί ε3α3α εί ρΓΐηείρίηπι νεΓόοηιπι, ςηίη, 3ί ίαειιί53επΙ εί βί ποπ 
εχίΓ&χίββεπί 3υα3 βϊοΠαβ, Ιιεε νεΛα ηοη ίηίδβεηί 5εοηί3. Εί ίάεο, $ί 
ρΓοίο53ΐίί ροηίί ί11ο3 ρΓο 1ε3ίίί)η3, ηοη άεΐ)εηί άε ιαΓ6 ηεοερίδη. Ιίειη 

260 ηοη άεί)εί ^εοερί^η ρΓο ίεβίβ ραρα ΟεοΓ§:ίη5 Ο^ρείΐα, ςηία ίεείί άηβταιη 
εηπι ίδίο. ΙηίεΓο^Έίπδ, δί ίδΙο άίχίί άίείο ρΓΟίοδδΙίί ςηοά είδί πδδεηί, 
3ΐίίεπη5, 5ε3ςοίαδ, πρ3πηδ, εί ςηοά αοείρεΓεί δίΗ νίί3πι, τεδροηάίί 
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<ΐηοά ποη, νΐΐοηιοάο. Ιη1;εΓο§;&1:α5, 3Ϊ ναΗ αΐΐςιιίά ρΓ0Ϊ33Γ6 ίη δυιιπι ίδΐιο- 

Γ€πι, Γεδροηίΐΐΐ: <3αο<1 ροηΐί: ρΓΟ ΐ€3ΐ:ΐΐ3ΐΐ5 ΐίΐίΓ&3ϋπρΙ:ο3: 

265 ΜΐοΙιαΙείϋδ δοΙήΙΙο, Ι^ηϊ δοαίαάί, ϋΐπιίίΐΓί ΟοΙΐιίΕΐ, Αη§τε11α3 3ε«3- 

3ίο, Ρ&Ρ3 ρηεηι^ίϊοο άεΐ δοοίο άεΐ Ρ&χίηι&άϊ. 

10 

ϋίε XXI 5αρΓ35€ηρί:ί. 

]αΐύ δοΗαΙαάΐ, 1ιαΐ>ΐΙα1θΓ }^ητ§ϊ, ΙεΒϋίΕ, ΐαΓ&ΙιΐΒ εΐ ίηίεΓ0§Τ3ία5, άϊχΐί 
ςαθ(3 ςιι&(33Πΐ άίε ίιιιία3 τηεηβίβ, βεά ποη Γ6θθΓ(ΐ3ί;ηΓ ςηοίΕ άίε πιεηβΙδ 

270 ίηίΐ:, ςηε(33πι ραραάΙ^ Οαί:1ΐ3ηΐ(1επ3 οΓάίπΛαΐί: δίΗ εοιηηιεπιοΓαοίοηεδ ΐπ 
εεείθδί» άε Βείΐιείειπ ρΓΟ 3ηίπΐ3 ίϊΐΐΐ 5ΐιΐ εί Γ08:3νιΐ1: ΐρδίιπι ο[ποά ΐΓεΙ 3(1 

δοΐηεηθαπι ρ3ρ3ί:ΐΐ3ΐΐ3 δαυ,ιη ΐ3ΐ3θΓεΓΠ εί 3Ϊε ΐιιίΐ εΐ; ειαΐ ί1)ΐ ρΓΟίοραραδ, 

ρΓΟίοδΕΙίιΐ 01; πιιιΐΐΐ ρ3ρ3ΐ;05 εί; Τ3ηϊ Ι,αΒεΙιαη. Εί ΐηεερϋο ο1£ΐαο, ρΓοίο- 

53ΐΙ;ΐ ΐηεερΐΐ εαπίαΓε 3ΐεΙιιί3 εί Ιιϊε ^εδΐίε θϊχΐί: 5αρΓ35εΓίρΙ:ο Ι^ηί Ε3- 

275 5ε1ΐ3ή; «οαηία βϋαιη Ιη, (^ηΐα άβ Μοτβ ΗαΙίβηί ίβΐί, ηηοά, ^ηαηάο (αοίηπί 
αΐΐηνία^η οο/τίϊηβίηοΓαεϊοίΐβϊΤί, ΐΙΙζ, ^ϋ08 υοίηηί, (αείηηΐ ααηίατβ»; 

ίιιπε είΐαιη Ι3πί Ε^εείιαπ ΒπρΓαδεπρΙιΐδ ίηεερίΐ επηίΕΓε ίη 3Ηο ίοπο 
3ΐε1ιιία. Εΐ: (ΐηί3 ρΓοίοδαΙίί ηεδοΐί: ε3η{;3Γε ρεΓ 3ηεπι εί άιεΐαβ Ταπί ε3η- 

1:31: ρεΓ 3Γί:ειη, άίεϋαδ ρΓοίοδ^ΐΗ Ι3ευίί; εί νΐίΐΐΐ ίδίε ίεδίΐδ ϋΐΐίπι ρΓοίο- 

280 53ίίί ςηοίί ιεδρεχϊί ρΓθίορ3ρ3ίεπι εί ρΓοίορ3ρα τεδρεχΐί ριοίοδαΐίΐ εί 
ΪΓ3ΐΐ ίαεΓϋπί, 50(1 ηοπ (ΙίχεΓαηί 3ΐΐς[ΐιΜ εί ίηίεΓΠΐη ρ3ρ3 Οοδία δεηΐιιθϊ, 
ί)3Γΐ>3ηα5 Ϊ3ίίη3. εχίΓ3χίί 3ίο1ΐ3Πΐ εί εχΐαΐί άε εΙιοΓΟ. Εί Ϊ5ίε ΐπΐί ο,ά εηπι 
εί (Ιίχΐί 5ΐ1>ΐ: ί(?ίίθ ναάίεΫ (}ΐια τβ τβοβάίΒ^» εΐ ϊρ56 άΐχΐΐ; ηδίβ Αοϊηο 
πηΙίίαΒ ναΙοΗ$ βαηίαΐ αά 5ηηιη 'ίηοάητη βί αά εααπι ροΒεαπι βί ηοη 

285 βίηίί ρνοίθ8αΐα οαηίαεβ»; εί Ιιίε ίε5ίΪ3 άΐχΐί εί: «ίιι Λα&βθ οΜίξ^ιΐ'ΐΐ'ηι, 8Ϊ 
ϊρ. Ι43Γ ορο, ραί 8θΙηο νο1)ί8, I νοΙΙο ρηοά %ρ8β οαηίβΙ βί (^ηοά ηαΙΙχίδ αΙίΗδ βο,ηίβί, 

ρηίά ΙιαϋβίίΒ αρβτβ κοβ, βί βίίαιη ηΐίΙΙηβ εοϋ οαηίανβ ρβτ ατίβηι βί ϊβΙθ 
8βίί, ριια II τβ 11 ηοη άβΙ)βί σαηΙατβΫ ηοη β8ί ίβτηηηαίΐο (αβία ρβν άοζηί- 
ηΐιιιη, ρηοά ίρββ ρο88ΪΙ βαηίατβΫ» εί εαΜαπχΐί ΐδίε (Ιΐείο ρ3ρ3ίί: «ροβί- 

290 ρηαηι ηΐ8 ροηβτβ ββ/ιαηάαΐίη'ϊη, ναάβ οηηι Όβο βί αββίρβ Ιηηπι Ιαΰονβπι». 
Εί ηοίηΐΐ, 30(1 3ά1ιιιε Γεά<ϋί ίη εΙιοΓο. Εί ίηηε Ιαίε ίεδϋίδ νί(1ίί είΪ3ΐη 
ραρ3 Νίεοΐααηι ΤΙοίίί εχίΓ3ΐιεΓ0 δίοΙΙαιη δηαιη εί νείΐε Γεεε(ΐ0Γε. Εί 
ρΓθΐ:ο53ΐίί όίχίΐ 5ί1)ί Γ «βαηία, σΐιίν ραρα ΝϊοοΙα» εί ίρδε (Ιίχΐί: ^βρο ηβΙ- 

ΙβΜ 8θΐτβ, ρηίβ άβ άιιοΙ>ιΐ8 νβείζ^ηιη ββί ρνοΙθ8αΙΗ, βρο νίάβο ρηοά ίδίβ, 
295 (1ίεεη(1ο (1ε ιρδο Ιηπι, β8ΐ ρζ^ύΙΟΒαΙίϊ». Εί ίαηε ίρ5ε Ι3ηΐ ^ίχίί (Ιΐείο ραρε 

Νίεοΐ3ο: «βτρο ρβτ ηιβ τβββά'ιίΪΒ βί βχΙταΗΙϋδ 8ΐοΙΙα8 νβ8ΐτα89 ρηα τβ'^ 

ρηιά ηιαίί (αοΐο9 ίη, ραρα ΝίβοΙα, ΙβηβΒ βοη8ν.Ηηα8 βί, ρηαηάο βαηίββ, 
ΆοηήηβΒ ηοη τεοβάαηΐ βίραία βρο ρβοΙο,χιοβ τβββάϋΐΒ; ρηα τβ τηβ Ιβπιρία- 
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ηιίηι9» εί, εοηα6Γ3ΐΐ3 &ά ρΓοίοεαίΗ, άΐχίί: «Ιηα οτάίηαηιβηία 8ηηί Ηβο, 
300 βρο (αι οηηι Τ'ατβΚί8 βί βαηι 8αταββηί8 βί ίηιιβηί τβριάβΜ βί Μο ηοη 

ρθ88ΐίΐη ΙιαΙβτβ τβριιίβιη, ραα τβ ίβ)ηρΙα8 ?ηβ, αΐίίβτίβ, ριια τβ ηοη 8ΐηί8 

πιβ νί·αβτβ9 ραίά [αοιο αΜ9 ία (αο'ιβδ ιηβ τεββάβτβ άβ Καο ίβτα! ρβοοαίητη 
ΗαΙ)β8, ρβτ 7ηχίΙΙθ8 αηηθ8 8Ϊί άοηιίηαΐίο, ίΙΙα, ρηβ ίβ ββίί ρτοίοΒαΙίί, ββίί 
πιβ βαηίοτβΜ, ηηΙΙί (αβίο ίη]χιτιαηιι>. Εί £ΐηίίί3 Ηίβ νεΓΐ>Ϊ3, ίείε εοΐιιίί 

305 οηιηΐΙιπΒ εί ρο3ίε3 Ιιίε Ιε5ίΪ8 αηάΐηίί ρ3ρ3ίε3 ΟβςαάιΐΓί, ραρα δεηίικίΐιί, 
Ρ3Ρ3 Οαρείΐα εί ριρα ΤΙοΐίΐ (ΙΐεεΓε νεΓδαε ρΓοίο53ΐίΐ: «’ηοδ εχρεβίαΐα- 
πιχίδ ραοά ία ίηβίρβτβ$ βί ρο8ΐβα ηθ8 άατβηιη8 8ΐΗ ιοί ηβτΙ)6τα, ραοί 
ροτίατβ ρθ38βί ραίβαηιραβ α8ΐηα8 αβηίί βί 8ίαΙ ίη Μβάίο ηοδίτατη βί 8βάιί 
8αρβτ βαρηΐ ηοδίταηι»; εί ί3ίε ίε5ίί5 τερΓεΙιεπάίϊ εο3 εί ίρ5ί <1ΙχεΓαιιί: 

310 <τάΐπιίίΙα8 ριιοά ροηαιηοδ Κοο βοΗαηάαΙατη, αί ναάαηί αά άοταίηαίίοηβπι 
βί άοπιίηαοίο, αρρτβααία άβ /ιίε δβΗαηάαΙίδ, ηβΐ βχρβΙΙβί ρτοΐοβαΐα, ηβΙ 
ίδίηιη αδίηηιη, άίεεικίο (1ε ΐρεο Ιαπΐ, βί ηοδ ροίβτβηιαΒ υίαβτβ ίη ραοβ», 
ΙηίεΓ0β·3ΐα3, 5ί 5ηρΓα3εηρία3 Ιαηί ά\χ\ί άίείαπι ρΓ0ί033ΐίί 353ευί, 503· 

ςοίιιπι, Γΐραήαπι, οε5ί3Γο1αηι, Γ6$ροη<ϋί ςποά ηοη 3υ{1ίαΐί ολιαά. Ιηίε· 
315 Γ0§:3ΐη5, 3ί άίχΐί 5ίΐ3ΐ <1110(1 αεείρεΓεΙ 5Ϊ1)ί νΐίδπι, τεβροηάίί ςηο(1 ηοη 

3Π(ϋαΐ£. ΙηίεΓο§:3ία5, 5Ϊ 5ΐιρΓ33επρΙιΐ5 ρΓ0ί053ΐίί ^ΐχΐί ίη^ηΓίαπι 5αρΓ3· 

βεπρίο Ι3ηί, Γε5ροηάίί ςαο(1 ποη. 
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(Ιίθ ΧΧΤΙ 5αρΓ35επρΐί 

Απ§·ε11ιΐ5 δεαα3ίο, 1ΐ3ΐ3ίί3ίθΓ 1>αΓ§·ί, ίε3ίί3, ]ηΓ3ίιΐ5 εί ΐηίεΓ0§:3ΐυ8 

320 δηρεΓ ρΓεπιΪ35ί$, Γε5ροπ{1ΐί (ΐηοίί (Ιίε ςυ3(ΐ3ηι 1ιιιία5 πιεπΒΐβ, δεά ηοη δείΐ 

ςηοί3 ύίε πιεπ^ίδ, ςηεάαηι ρ3ρ3(ίί3 03ίΗ3ΓΠ(1επ3 0Γ(1ίπ3αίί £ίεη εοπι· 

ΓηειιιθΓ3εΐοπε5 ίη εεε1ε5ί3 άε ΒείΗεΙειη ρΓΟ 3ηίπΐ3 ίίΐί] 5ηί εί ρ3ρ3 Βε· 

πίαπιίη ρηειη3ίίεαδ, 1)3ΓΒ3ηα5 ίδίίαδ, ς[αί 1ΐ3ΐ3ίΐ3ί ίρδ3ηι εεοίεδίαηι, 

Γπίδίί ίδίαπι, ιιί ίπιιίΐ3Γ6ΐ ρΓοίοδαΙίί εί ρΓθίορ3ρ3 εί δυρΓ35εηρίυπι 

325 Ε35ε1ΐ3Γί. Εί Ι3ηί δοηίαάί, ςαί εΓ3ΐ ίΒί, ηοηιίηε διιρΓαδεπρίε ρ3ρ3<3ίε, 

ίηαίί3αίί είίαπι 3ηρΓ3δεηρΐυπι Εαεείιαπ εί τεΐίςποδ ρ3ρ3ΐε3. Εί δίδηΐί- 

φ. ΐ43ν Ι^πδ I οηιηίΒιΐδ ρει 0Γ(1ίηεπι ίη εΙιοΓΟ, ίηίί ίπεερίηηι οίίίείαπι, άείηάε 

δΐιρΓαδΟΓΐρίηδ ρΓοίοεαΙΙί ίηεερίί ε3ηΐ3Γε 3ΐ0ΐηί3 εί ΟΒπίαηθο 5υρΓ35εΓί· 

ρίπδ Ι3ηί 8εη1α(11ιί άίχιί άίεΙο : «Ι,αΒβΙιατί!» εί ίρδε τεδροπίΐίί: 

330 αραιά υίδ ?» εί ίρδε ^^.η^ άίχίί δίΒί: αραιά [αβίβ 9 ρηα τβ ηοη βαηίαδ 9 αά 
ραίά ίηαίίααί ίβ, αί νβηίτβδ ΗαοΫ αΐ οαηίατβδ ηβΙ αΐ 8ίατβ8 9» εί (ΙίεΙηδ 

Ε^δοΙίΗΓί (Ιίχίί: «άοπιίηαδ ρτοΙοΒαΙίί βαηίαΐ βί βίίαηι άβϋβί ηχίΐύ ρτββί“ 
ρβτβ»; εί ίρδε ΙοΗ3ηπΪ5 (Ιίχΐί: αβρο ίΐΙ)ί ά,ίβο ραοά οαηίβδ, αΐ ηιβαηι βοτ 
8ίΙ βοηίβηΐηι, ραοά ίεΐαά ο([ΐβίαηι (ίαΐ αά ηιβαηι ιηοάαιη, ρτο αηΐηια 

335 ηιβί ηιοΗαί». Εί δίε (Ιίείαδ ]Άη\ Ε^δείιατί ίηεερίί ε3ηϊ3Γθ 3ΐ0ΐαί3 ίη αΐΐο 
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ίοηο 61: ρΓ0ΐ:03Εΐ1;ί ίιαοιαίΐ εί: ρΓοϋορ&ρα εί ρΓοΙΟδαΙΙί τεδρεχεπιπί 56 3ΐίεΓ· 

ιιίΓαιηεΐ; {τ3.ύ ίαεΓαπΙ, δεά ηίοΐιίΐ άίχεηιηΐ, δίιηίΙίΕεΓ εί οηιηεδ ραρδί:68 

ιηιιτηιιΐΓ2ΐΐ3&ηΙιΐΓ 3ά ίηοίοεπι ^ί τεδριείεΐ^δΐ νηιΐδ ειΙΙεηίΓη. Ιηίεηιπι ΐδίε 

νίάίΐ ρίΐρ&ίειη 8εα1αά1ιΐ εχίΓ^ΗεΓε δίοΐΐ^υη εί 6χίΓθ άε οογο, 1)ΙαδίεΓη&π<ϊο 

Β40 άΐείιιπι εΙ άιοεηθο: «Ηοίηο ηηΙΗιΐδ ναΙοτίδ ηβηίί Ιιιιβ βί οαηίαί 
€ΐ ηοη 8ΐηα αΗθ8 οαηίατβ, 8θ}ιαίοηί88ΪοΙη8, βρο ιιοΙΙο νβοεάβτβ^ ηοΙΙο 
8ίατ6 ΐ'Μ 8ΐιηΙ νίχβ βί δοαηάαΙΙαβ. ΌίοΙιΐδ Ηΐιίεπι ^ίιη^ δεαίαάίιι ίιιίϋ δά 
ειιτη, ΓερΓεΙιεπίΙεπδ ίΐΐυπι εί άίοεπδ: «Ιαί'ϋα, ρβοβαΐηηι ΗαΙ)β8, ίη ροηίβ 
ΒοΙίΦιάαίηηι, βρο ίηαΐίαιιί ίβ ρτο ραραΐβ βί ϋΐηιη Ι,αββΗατί ρτο οαηΐονβ 

34') βί υοΙΙο ρκοά βαηίβΙ αά ηΊΟάΐίΜ ΠΊβηιη βΐ ηοη αά νβΒΐηαη, ρηΐά ΙιαΙ)β8 
αρΰτβΫ βοΐαο ΗΗ Ιιιηηι Ιαϋοτβιη ία,ηρηαηι ραραΐΐδ βΐ βρο 8θΙιιαίη 8ίΜ 
Ιαηρααοι βαιιΐο^ί» εί ΐαπίαπι δίί)ί άίχΙί, ςαοά ίεείί ιΙΙιιγπ ΓεάάίΓε &ά ε1ιο· 

Γΐαπι. ϋε ίπάε (ΙεΙ^ε^^ί εαηί&π ςαίάαπι ^Ηιΐδ ε&πΐιΐδ εί ιρδε Ιν&5εΐ33η 

ίηεερίΐ ε&ηί^Γε εί, ςα&ηάο βν&ί είτεπ ηιεάίιίΓη, ραρ» Νίεοΐδ ΤΙοίίι εχΐί 

3ΰ0 άε εΙιοΓο εί ιεεεδδΐί, Ι^Ι&δίεπίΣΐιΐδ ίη άίοίηπι Ιί35θΙΐ3Γί εί ιπιΐΓΐηιΐΓ3η5, εί 

είΓΟδ ίίηειη ΟΕΠίαδ διιρΓ&δεπρίιΐδ ρ^ρ» Γεά<1ΐ]ί, εί Ηηίίο εαηία, ρΓΟίο* 

53ΐίί ρΓεοεριί 3ΐιρΓ3δεηρίο ρ3ρε Νίεοΐα, άίεεπδ: «άββροΐα, οαηία», εί 
άίοίαδ ρ3ρ3 άίχίί: «ηοΙΙο οαηίανβ» εί δΐιρΓαδΟΓίρίιΐδ ^3ηί δοιιΙαόΙιί άί- 
χίί: «ρηανβ ηοη υί8^» εί ίρ$ε ρ3ρ3 «3ίχίΙ: «ρηία ρτοΙο$αΙίί ηοη ρτβοβρίί 

3δδ ?ηι7η, αΐβ, άίεεηάο ιΐε Ι,αδοΙι&Γί, βδί ρνοίΟΒαΙϋ βί ηοη ί8ΐβ» εί <3ίεία5 

]Άη{ (ϋχίί (Ιίείο ραραίί: «βρο ίηηίίαιιί ίβ ρτο ραραίβ βί ρτοίΟΒαΙϋ ρτο 
ρτο(θ8αΐα βί [.α^βΚατί ρτο βαηίοτβ, βρο ρηί 8θΙαο νοΜ8, ηοΙΙο οτάΐηατβ 
ριιοά ο[[ΐοΙηηι (ΐαί αά ηιβηιη ηιοάαιη, ηί οοτ Ίηβηιη δϋ οοηίβηίαιη, βί ηοη 
αά νβδίτα'ιη ηΐοάιΐΊη, 8ί ηιβ βαηίατβ, βαηία, 8Χ ηοη, ΙοΙΙβ ίχιαχη ΙαΙ/οτβγη βΐ 

360 ναάβη,ΎΜχιο. όίείυδ Ιαηί Ι<3δθ1ΐ3Γί ίηοερΐί εοηςιιεΓί, άίεεηδ : «βρο (αί βατή 
ΤητβΗίδ βί ΰΐιηι 8αταββηΐ8 βί ίηαβηί τβρηΐβιη βΐ βηιη νοίοίβ ηοη ρθ88ΐΐΜ 
νΐιιβτβ, ραία υΐάβίΐίτ ρηοά οιηηβε ιηβ άίΙΙΐραηί, ιΐ08 ρβτδβριιιπιίηι; ηοη 
άβάίί ιηίοΗί ΙίββηΙΐαιη άοηχίοιαβιο βαηίαηάί υΜρηβ, ριιαηάο (ηβτο ίηηι- 

ΙαίϋΒΫ ςιιίά νιαίί βοΙο9» Εί οπιηεδ ίηεερεΓαηΙ ΓηιιηηαΓ3Γε, δεά ρ&ρ38 
365 Οαςδάιιπ, ρ3ρ3 δεΗιιΙαάί, ρ3ρ3 ΤΙοΐίί εί ρ3ρ3 03ρε1ΐ3 δρεειαΙίίεΓ ίηοε· 

ρειαηί 1)ΐ33Εεπΐ3η(ϋ εί ίηίιιΓίαπάί δίΐ^ί, άΐεεηίεδ ςυοίΐ 6Γ3ί δείιαίοηΐδδίοίι 
εί ρτιοά νεηεΓ3ί άε Ε-Οϊτιαηία ειιηι Ιιίηί3 εί νο1εί)3ί εοηιπιεάεΓε ιηοη- 

Φ. ΐ4ίΓ άαηι. Εί οοηαεΓδδΐΐδ δΐιρΓαδοπρΙιΐδ Ι3ΐιί | Ε33θ1ΐ3Γί 3ά ρτοΐοδαΐίί, άίχίί 
5ίί)ί: «αΐιίβτίβ, ριιΐά }ιαΙ>β8 ηχββαιη αρβτβ, ριχιά ηιαίΐ (αβίο Ι'ώί βΐ ηοη 

370 βχηΐΒ ηιβ νΙαβνβ9 εοίαηΐ οηιηββ ραοά ίη (αβίββ ηιβ τβββάβτβ άβ Ηαβ ίηδαΐα, 
άίβαδ ίη ρτΰδβηίία χύοτηηι, ρηίά χχιαίί ίΙΜ (βοί; βί βρο Βΐιηι βοηίβχχίηδ 
8ΐιΙ)ίΙο τνββάβχχ άβ Καβ ίχίδηία βί ηοη αρατίχ'β αηιρΙίαδ Ηιβ. 8Χ βτο βηίρα- 
ΙίΙίδ». Εί ίρ56 ρΓθΙο53ΐίί άίχΐΐ: «Ιη αβββρίδίΐ χηχΗί αΐβΐηία» εί άίείυδ }3πί 
άίχίί: «ίΐίβ, ρηΐ ίηαϋαηίί ιηβ, βΟΜηχίδίί χηϋιί, ηί βαηίατβηχ βί 8Ϊΰ βαχι- 

375 ίανρ>, Εί ίίπΐίίδ Ιιίδ .νεΓίίίδ, οιηηεδ ρ3ρ3ίε3 ιηιίΓηιαΓδΒαιιί. Ταηάεπι, 

Μέτρα της Βενετίας έναντι της έν Κρήτχι επιρροής τοϋ Πατριαρχείου 121 

εοτηρίείο οίίίαίο, δαρΓ3δεπρίαδ Χαηί δευίυάί δοΐυίί ρ3ρ3ίεδ εί Γεεεδδε- 

ηιηί ίηάε. Πΐχίί 3ΐιί6πι Ηίε ίεδίίδ αιιάίιιίδδε 3 ΌίπιίίΓί 0ο1ίιΐ3, ίί)ί 6ίί3ηι 

ρτεδεηίε, ςαοά νεπίεπίεδ ρ3ρ3ί6δ ρεΓ νί3ΓΠ πηίε ςααπι νεπί3ηί 3ά εεείε- 

5ί3ΐη δαρΓ35εΓΐρΐ3ηι, θΓάίη3ί)3ηί ίπίει δε ςαοά, δί Ε&5ε]ΐ3Π εδδεί ρΓεδεηδ 

380 ίΐ^ί, ςΐΐ3ηάο ίηείρεΓεί ε3πϊ3Γε, ά6ί>εΓεηί εχίΓ3ΐιί δίοΐΐ^δ διιΕδ εί Γεεεάειε. 

Εί ΆΪιηά Ιιίε ίεδίίδ ηεδάί. ΙηίεΓο^αίαδ, δί ΕαδοΙίΕΓΐ δτιρΓΕδοηρίιΐδ άίχίί 

ΡΓοίοδΕίίί; «ΒοΗαΰοίιΐΒ, τίρατίοβ, αβεβαί» εί ςαοά αοείρεΓθί δί^ί νίίαηι, 

τεδροηάϊί ςαοά ηοη, δεά άίχίί δί5ί: «Κοιηο Ββχ, ηοη ΗαΙβδ Οβηηχ, ηοη 

ΗαΙ)β8 αηρβΙΙαχη βί ίη ηοη άίηηίΐϊδ ηιβ νηιβτβ, ίιι ίβχηρίαδ ιηβ ίαηΐηηι, 

38δ ρηοά ^αβίβ8 ηιβ β[ββί χηαΙΙιΐΜ Ηοιηίηβηι». Ιηί0Γο§;3ίπ5, δί ρτοίοδΕίίί άίχίί 

άίείο Ε&δείΊΕΓΐ Εΐίςααπι ίηιαπΕπι, τεδροπάίί ςαοά ηοη, νΐΐο ηιοάο. 

328 οαηίαηάο διώρΌωσα : ααίαηάο ό κωδιξ || 363 οαηίαηάί διώρΟ-ωσα : οαίαηάί 
ό κώδιξ. 
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Αάί ΧΧυ οείαΐ^πδ 1418 

^ΐΓοΙίΕ άί XX Ηο ρία ο ηΐ3ηεΙιο πιε ίΓοαί εδδετ ε1 Γαοη3δίεΓ άε 
Βείΐιείειη ίη Ιο εΙιΕαο άεΐ Βογ^ο, ίη ΙοςαΕί ιηοηΕδίεπο ΙίοΗοιε νεπίΕπιίπ 

390 8είιοΐ3Π, ρηεπιΕίίοο, εί ίβΓΕ 13 3ΐ§·αηί ρτεαεάί Οπεχί ε ίεαα οοπιεπιο· 
ΓΕίίοηε άε ΜίοΙίΕΐείο 3Ε§:1ΐ3ΓίΕ ηοάεΓ είιε ίο, εί ιογε ρΓοίοραρα εί ρΓΟ- 

ΐορδΕίίί ε οίίςίΕαα εί ίηίΓο ^αεδίο αεηε αηο Ιεπι Ι,ΕδοίΐΕίί, ρδαΐίί, ε 
ΕοΙιοδΟΕ ίη οοπιρΕπίΕ άεΐ άίίο οίίίείο εοη Η δορΓΕδοηρίί ε, ςαΕπίο νεηε 
13 οΓάεηΕοΐοη άεΐ άίίο Ε^εεΐι^π άε ρ5ε1πίοπεγ εεΙίΕπίΗΓ Ιε 50ε ρδΕίιηο- 

395 άία, 3ε§οηάο 1ε νδΕηςα άε Ιε εοεΙεδίΕ, οοπιεηςΕ ε άίδε ςηεΐΐο, οΗε ίεΓΕ 
νδΕπςΕ άε άΐΓ, ε ΙΐΕόΐΕπάοίο εοπιρίεάο ςαείΐο, ρΕρΕ ΟοδίΕ δοΐιαίαάί δε 
ρΕΓίι άε 1ε εΐιεί δίεαΕ. άί^^Επάο οΗε «Ιη β Ιί ΕαδοΠατί αεβηο άβδβύρηΟΒββηίβ 
β ίίΐί νοναε β88βτ ρτοίοεαίίί β εοχιχ'α α ηηχ, ηοη α Ιχβδορηα βΗβ χηχ βίαηχο 
ρτβηβάί» ε ρΕρα ΝϊοοΙε Τίοίίΐ τεδροπάε ε1 άίίο Ε^δοΙίΕΓί: «ίχοηιο άα 

400 χιιβηίβ, χιοη α8 ίη ηβτρορηα» ε ίεΐ άίδε ; «τίίχαΐάο β ίη ηοΐ 8Ϊρηοτΐ(·ατ ίχιίί 
ηηίν ε ρερε ΟΕςΕάαπ τεδροηάε δίπιείπιεηίε ε ρΕρΕ Ιαάα ΕΐίΓο ίαηίο, 

οηί§'αη άε ίαίΐ ρΓεαεάί ηοη νοίδδε ρία οίίίείΕΓ εί εοπιρίίτ Γοίίΐΐο ριεάΐίο 
ίη ςαείία ίΐΕάα. ΕΙ δορΓΕδοπίο ΐΕηί ΕξιβοΙιεπ άίδδε ε ρΓοίοδΕίίΐ: «υχιχ αηβ 
βΐ ηιαοτ ίοτίο β ρββΐιαάο άβΐ ηιηηάο ίχιηβτ άί χηχ ροητο οΗβ χιΟη αΙίχ“α 

405 8ρβ^αη^α αΐ ηιηηάο άβ νίηβτ β τηαηϋρχιίτ ηνία οαβα β ηηχ ίοΙΙβ βΐ ραη 
άβ Ια ηιία ΙχοοΚα β άβ ίηΐο ββηςα βαιιο άβ ταχοη άα νηί ηοη τβχηαη βΐιβ 
8ία ρίβΚαάο ρβτ ία ροΙΙα οηβτ εβΚαηιρατ άβ ρηββία ίβτα. Ηβρταβΐο βί ίηβΙίηο 

φ. ΐϋν Ια είρηοΗα, βΐιβ ηβ Ηα (αίο ρτοίο$αΙΙί, ρβτβΗβ Ια βίρηοηα, [ βΐιβ ηβ α 
άαάο Ια ρταΐΐα, ηιβ Ηα άαάο αηβΗβ ηιί άβ ο[βίίατ Ηο χχχβ ίτοηο β Ια Ηο 
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410 οΚβ ηβ^ηο οοην,ιάα^ο. Μα (α8βιηβ, ρ^οΙο^αΙΙί β κ,ηί αΐίνί ΒίριιοΗ ρ?*β- 

ηβάί, 8β ραβδίο οίιβ άΐρο β ο^βΐίο ίηΙνο Ια βίΰβία 86 Ιο άι^ο 1)6η, αηςί 
ΰνβάο οΚβ <2ΐΐ68ίο οΗθ ίο οαηίο ναι 7ΐοη οο^ηοΒβ ηβ ροοΗο ηβ αεαΐ, 7ηα 
τβρναοία άοοήηβ Οίο & Ια οιοΒί^α δίρηοΗα, οίιβ Ιια άαάΐιο 686α φ'αΙία. 
Α^χοοτα άίρο οΗβ ιιιίο ηιίεββν ρτοίοραρα, ίο νβρηίο ρβν Ιοχι ρτείβ β })οη 

4ΐδ ρΐ'οίοραρα β ρΓαχχ άοίοτ β βίιχιβΙβ αρρνβ880 άβ ηβεοΗοΐίο οοχηβ 1& άβρηίο; 

άοχτ δίρηονί ΙηΙί ^ηαηίί εία χηαηΐββίο α ίηϋ ^ηαηϋ, οοτηο ίβνα αηαηϋ Ιο 
Ίηί88βν Ιο ίιηρβταάοτ β άβΐ ραίχΗανοΙια νίρηίηα αχηαάΚα Ια ητία ανίβ, 

αηοοτα οαιι Τανοΐύ βί αΙΙη 8θχι βοαάΗο β χηαί ηοη ίνοιιίβ αίρηη άβΒρίαδβν 
6 ηιο σΐιβ δοη ίη ίοτα άβ Ιοοηα ηίςηοΗα β άβ 1>οηί Ηοχχχίηί χΗΒίίαηί, νβρηο 

420 81 ΏχαΙ ίταίαάο, χιοη βνβάο οΗβ άοηιίηβ Οίο 8η[ητα άβ ΙαχιΙο ρβοαάο β 
ρναχτ χηαΐ, βΚβ νιιί, ρχ^οΙΟΒαΙίί, ίναίβ β Βοαάΐβ άβ [αΓίηβ, ηια τβρναβίο Οίο 
β Ια Ώχία βίρηοΗα, βΗβ ιηβ Ηα άαάο β8βα ρταίία άβ ροάβτ υίηβτ 8θίο 
αΙαχηΙιΗα άβ Ια χηία βΙραΟΓία β χηβηΐίαηιβηίβ άοηχίηο Οίο χηαηίβρηα Ια 
ρναηάβ ΒίρχιοΗα βΐ Ιβηβάβίο οοιηαη άί νβηεδία, οΐιβ Ιβ ρβν Η ροανΐ άβΒρο- 

425 8βηίί ρίροΐΐ β ρναηάί». Εί; ίη ςη^ΙΙα πιε ρ&τύ, ΑΙΙγο ηοη δο; ηιία 
ρ&ΓΗάα οάίϋ άΐΓ ςα^δίο Ε^5θΙι&Γί; (^ο Βηβ'ο ίνορο β ριιαηάο ίο ηοη ρθ6θ 
ρίη γπβ οΗαάβνα δβαπχραν». 

ΐ-,Ά ί6δί:ίπιοπί3η9& άε ιηί ϋΐπιίίπ Οοΐίαα. 

391-392 ρνοίορβαΐα διώρθ·ωσα : ρτοίορδαΐΐ ό κώδι|. 
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ΜΟΟΟΟΧνίΙΙ ΰίε XXVI οοΐοΐ^αδ ρηΜΐοαία 6ί: ΙεοΙα ίη ρΓεδεπΗα 
430 ^οI1απ^ Εδδοΐι&π. 

^«ι1η1 Ηθπιαηΐΐεΐ δειαίο, ρΓοϋοδ&Ιΐιί ΟΓεοοηιηι, οοπιραηιίδδεί οογ&πι 
Κ.ε§·ίπιίη6 Ογθ16, εχροπβηδ ςαοά ηιυΙΙοϋίβηδ ίη εαείεδίίδ εΙ &1ί]5 Ιοοίδ, ίη 
ςΐηϋ^ιΐδ ρΓοίορ^ρ^δ εΙ ίρδε εηπι ειΐίίδ ρ&ρ&ί;ίΙ>αδ εοη8:Γεβ:3ί:ιΐΓ, ριο εχε- 

(4υί]3 πιοΓίηοΓαπι εί 3.1ί]5 ρ^^3 ε^ηδίδ, ΓεεερεΓ3.ηί ηοΙ&ΐ3ίΙε5 ^η^ι1η35 

435 εοηίΓ& δηιιηΊ οίΗείυηι, ςηοά ΙιαΙϊθί α Γε§·ίηιίηε, & ςυοθ^Γπ |3πί Εαδείϋπ, 

(ϊΐιί αεπίί Ιιηε ΐιαί^ίί&ίυηα άε ρ^Γίϊΐϊαδ Οοηδίαηΐΐηοροΐίδ, νηάε οΓίεΙ)ΕπΙαΓ 
ηιαίίο. 5ε1ΐ3η(5&1δ ίηίεΓ άίεΐαιη εοη^Γε§:3αοηεπι εί ρΐεΐ^εηι, ^ιιε ηεπίί αά 
(3ίιιίπ3 οίίίεί&, άείεείη πιαπίίεδίο (ϋεϋί ^ίιπ^ ΕδδεΗ&π εί ςαοά ηιοάο ποιιίίεΓ, 

ίά εδί V] πιεηδίδ ρΓεδεπίίδ, άηπι εδδεπί εοη§·Γε§·αίί ίη εεείεδία (ίε Βείΐιε- 

440 Ιεπι, ρΓΟ εεΙεΙ^Γ&πάο εχε(ΐηί33 νηΐηδ άείαηείί, 0Γί3. εΓ&ηϋ δοΐΐδΐη- 

(1&ΐ3, ο6 δαρεΓ^ίππι εί &ΓΓο§·Ληίί&πι άίείί Ιαπί, (ιαί, νεηίεηδ ίΐΐηε εί 
Ιοεαπδ δε αρυά ίρδηηι ρΓοίΙιοδ&Ιΐί, ςΐΐ35δ8ΐιάο ε&ραί εί πιίη&πθο &ηίίεί- 
ραΐ)3ΐ ε&ηίηιη εί νδυτρ^Ι^^ί οίίίοίηηι άίείί ρΓοίοδ&Ιίί, νπάε αΐΐαυί ρ^ιρα- 

ίθδ, ηοη ν&Ιεπίθδ δηίίεΓε ίηδοΙεηΙίαιη εί δηρεΛίαιη άίείί Ιειπί, εχηίΐδ 

Μέτρα τής Βενετίας έναντι τ?1ς Ιν Κρήττ) εΛίρροης τοΰ Πατριαρχείου 123 

445 δίοΐΐδ, άΐπιίδδο οίίίείο, ίηάε Γεεεδδεηιηϊ, εί ςηοά ροδί Γβεεδδυηι άίείοηιπι 
ραρ&ίηηι άίείιΐδ Ι&ηί Ε&δοίΐδΓί πιίηαίϋδ ίηίί ηιοΓίεπι άΐοίο ρΓοίοδ^Ιίί 
εαηι ιηυΐΐίδ ηεΓί^ίδ ΙιΐΓρίί3ΐΐδ εί ίη^αΓ^οδ^δ, νοε&πάο ίρδαπι ρΓοίοδδΙίί 
ίπίςιιαηι, ΙιεΓοηεηπι, ςαε ιιεΛ^ ρΓοεεάιιηί, ςηίβ. ίρδε ρΓοίοδδΙίϊ ίεπεί 

(ρ. ι45γ ]ιΐΓ& Ι&ίΐηοΓαηι, ποπιίπ3ηάο είίδπι ρ&ίπ3Γε1ΐ3πι εί άίεεηάο : | «βρο οοηΒϋ- 

450 ίηία8 Βϊΐηι οαηίον α ραΙνίανοΗα βί ΚαΙ)βο Ιΐββηίίαηι βο οαηίαχχάί υΗρηβ, 

Ββά ίρ8β β8ΐ ρχιίάαγη νΐρατΐαδ, οΐιαροΐαβ, οβείανοΙιΐΒ, α88βΐίί βί αΙίίβτίΗΒ, 

χιβσ β8ί εοηΒαίαΙχιε οαηίοτ ηβο Βοίί οαηίανβ βΐ οΗαοΚο ίΙΗ, ραΐ 6θχΐ8ΐίίηα 
ίΙΙαηΐ», ααοά εδί εοπίΓ3 ΙιοποΓειη εί δί&ίηιη άοΓηίη3ΐίοπίδ ηοδίτε εί αΐΐ», 

ρΓοαί ΐη ρΓοεεδδΐι εοηίίηείπΓ, Εί ίάεο Εεβ^ίηιεη ΟΓείε πιΐδίδδεί ρΓο άίαίο 
455 }αηί Ε^δεΗ^Γΐ εί αηάίίίδ ηπιΙ^αΒαδ ρΒΓίίΙιυδ, ^ηδδεΓεί ςαοά άίοίαδ ρΓοίο- 

δπΐΐί άεροηεΓεΙ ςιΐ6Γ6ΐΐ3Πΐ 5η3Πΐ ίη δΟΓίρίίδ εί ίρδε Ι^πί 5ΐΐ3Πΐ άείεπδίο- 

ηεπι εί &εείρεΓεηίιΐΓ Ιεδίεδ νίπηδηιιε ρΕΓίίδ. Τ3Π(3εηι, ίθΓπΐ3ίο ρΓοεεδδΐι 
εί άίΗ§:εηίεΓ εχ3ΓηίηΗΐί3 ίεδίΐΐηΐδ νίιίιΐδςιιε ραΓίίδ, ΡεΓ Μ&§:ηίίίεηπι άοπιί- 
πηηι Ι&εοΙίηπι Οιΐδδοπΐ, ΙιοηοΓαΜΙεηι άηεΐιαηι εί ε3ρίί&ηειιιη Οτείε, εί 

460 δΐιιιχη εοηδίΐίηιη, ΐηδρεείίδ ίη5ιΐΓί]δ άίείΐδ εί ίαείΐδ ρεΓ άϊαίηηι }3ηΐ Ε^- 

3ε1ΐ3Γΐ δαρΓαδΟΓίρίο ρΓΟίοδαΙίΐ εί εοηίΓ& δΐιηιτι οίίίαΐηπι, ςαοά οο^ηοδοΐί 
3 άοπιίηαίίοπε νεηείί3ηΐΓΠ, ίηίεΓ ςυε ιιεΓΐ33 3ϋςα3 ίαβΓαηΐ §τ3ΐιί3 εοηίΓΒ 
άίείϋηι ρΓθΐθδ3ΐίί εί αΙίςαα εοηίι» Ιιοποτεπι άοηιίιΐ3αοηίδ, ίη ποηιίηαηάο 
ρ3ίη3Γε1ΐ3πι Οοπδίαηίίηοροΐΐίβπηιη εί άίεεηάο ςηοά 1ΐ3ί)εΙ)3ί ΗΙ^εΓίαΐεπί 

465 3ί) ίρδο εαηί3ηάί νΙ)ίςα€ εί (ΐηοά ε3ε3ΐ)3ί ίΐΐί, ςαϊ ίεεεΓΒί άίεϋαηι Ηε* 

ηΐ3ηηε1επι ρι·οίοδ3ΐίί, (^ηοά εδί δΐ^ηιιηι ηοη Βεηε άίδροδίίί εΓ§:3 δίαίηπι 
άοπιίπ&ίΐοηίδ, ΙιαΗίο τεδρεοίη 3ά δοΙίΒπάαΙα ρΓείεΓΪίβ εί αά ρεΓΪεαΐ3, 

ςαε ροδδηηί οεεαΓεΓε, άείεείη άίείί ]αη\, ίη Ιοεΐδ, ίη ςαΐΙ)α3 εχρεάΐί 
ίίεη 1ΐ33 εοη§:Γε§:3είοη63 εί ηά δηρεΓί^ί^πι άίείί Ιδηί, ςηί εοπίειηηεΐ 

470 οίίίείαΙεδ άοιηίπ3είοπί3 εί νδυτραί είϋδ οίίίείιίΓη εί 3γγο§:31 δίΐίί ίη 1330 

ίεΓΓ3 1ίί>εΓί3ίεπι ραΐΓίαΓεΙιε Οοηδί3ηϊίπορο1ίί3πί, ΌίεΙηπι, ίεΓπιίη3ΐπηι 
εί ηΐ3ηά3ΐιΐΓη εδί δΐιρΓ35επρίο )3πί Ε^δοΙίΕΠ ςαοά δίί ρειρείηο 1>3ηίίυδ 
άε Ηαε ίηδαί» εί ςηοά 3πιοάο ηδ^αε δά άίεδ νί^' άεΐ^εδί ρεηίΐιΐδ εχίηίδδε 
άε 1ΐ3ε ίηδτιΐ» εί ηηηηηαπι Γεάίτε αά εαιη, εί δί αΙίςηο ίεηιροΓε νεηεπί 

475 αά Ιιαηε ΐηδιιΙαπι, άεΐ)εαί δίαΓβ αηηο νηο ίη οαΓεετϋ^αδ εί άε ποαο Ιιαπίτΐ 
εί Ηοε ίοίίεηδ οΙ)3εΓααΓί, ςηοΐίεπδ νεηεπί αά Ιιαηε ίπδαΙαΓΠ, 

437 αά διόρθωσα : α δ κώδιξ 11 443 προ τοΰ νηάβ αΐίίΐηί είχε γραφή νηάε αίίρα (;), 
δπερ ακολούθως διεγράφη [] 449 βί άΐοβηάο Ιπανσληφθέν ώβέλισα 1] 4δ0 ίΐαηίαίίώί διόρ¬ 

θωσα ; οαίαηάί 6 κωδι| || 452 αεϋ διόρθωσα ; ίΐί ό κώδιξ Ι| 465 οαηίαηάϊ διόρθωσα : 

οαίαηάί ό κώδιξ || 475 ιιαηε διόρθωσα : Ιιαο 6 κόδιξ. 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 

1 
2. ΟιιβνβΙΙα ΕτηιηαηιιβΗβ 8ανίο, ρνοίορδαΐΐί Θί'αβΰονΗ>η. Μνείας τοΰ πρωτοψάλ* 

του Χάνδακος Εμμανουήλ Σσβίου είς ετερα έγγραφα έσημειώσαμεν ανωτέρω, σ. 90, 

σημ. 4. 

2-3. Ιαηί Εα3€αΗ. Τάς ε| άλλων πηγών ειδήσεις περί τοΰ μουσιχοΰ Ίωάννου 
Λάσκαρη 0λ ανωτέρω, σ. 88, σημ. 1, 

5-6. βχβ<ιιιίαβ οΗίηΒάαγπ Ι'ηηβνΐ8. Δέν έπρόκειτο περί κηδείας, αλλά περί μνη- 

μοοτίνου. Τοΰτο προκύπτει σαφώς έξ δλων τών επομένων μαρτυρικών καταθέσεων. 

6. ηοη υοοαίηβ ηβο ΰοηυίίαίιΐΒ. *0 Ισχυρισμός οΰτος τοΰ μηνυτοΟ ήτο ανακρι¬ 

βής. 'Ο Λάσκαρης προσεκλήθη νά -ψάλη είς τό μνημόσυνον καΐ υπό τοΰ πνευματικού 

τής Βηθλεέμ (βλ. εγγρ. 2, 9, 11 ) καΐ υπό τοΰ τελοΟντος τό μνημόσυνον *Ιωάννου 
Σκουλούδη ( βλ. έγγρ. 10). 

8. οηγη αΐηβ άΐΜΟ&Με εκίε βούίίβ. Οι δύο ούτοι σύντροφοι του Λάσκαρη είς ούδε- 

μίαν τών επομένων μαρτυρικών καταθέσεων μνημονεύονται. 

17. οαηίδ βχβοηιπιΐίηίΰαίιΐΒ. 'Ο μηνυτής διέστρεψε τά λεχθέντα. *0 Λάσκαρης 

δέν άπεκάλεσε τούτον κύνα άφωρισμένον, άλλ’ ήροίχησε μήπως αυτός δ ίδιος είναι 

άφωρισμένος και διά τοΰτο εμποδίζεται από τοΰ νά ψάλλη. Και ούτω λεγων όμως 

{ιπτ|νίσσετο προφανώς περιπτώσεις αντιπάλων του άφωρισμένων πράγματι ύπό τοΰ 

Πατριάρχου διά την κακήν των διαγωγήν ( βλ. κατωτέρω σημείωσιν είς έγγρ. 10, στ. 

296- 297), διό και δ μηνυτής ήσθάνθη καλώς την αιχμήν. 

18. ηηηβ δοαοοίηδ Ηραΐ'ΪΗ$ άοηιΐηαϋοηϊδ, Αί λέξεις εεαρσίμε και νΐρανίιΐδ 

φέρονται ή μία παρά τήν άλλην καΐ είς τά 8<τόμενα ύπ’ άριθ. 5, 8, 10, 11 καΐ 13 

έγγραφα (έν έγγράφφ 5 ύπό τον τύπον οας:ο8Η3 ). είς δέ τά έγγραφα 4 καΐ 6 φέρε¬ 

ται μόνον τό εοαςοίΐΐδ [ηιιιάαΐη ευαροίΜδ, ραίιίαηι ρ}'βί€ δοΗαροίηδ). Καί τό μέν Γίρ&- 

Π118 εχει ενταύθα πιθανώς τήν αύτήν σημασίαν προς τό ^μδΙι&Μπδ { βλ. Β ιι 

Οαη^β, ΟΙθ5δ3ηιιηι πιβόΐαθ βΐ ίηίίπιμδ Ιμίίηίί&Ηδ, εν λέξει, όπου παρατίθεται 

χωρίον εκ τών δΙδΙαία νβηοίοηαηι μνημονεΰον τον « ^^αδίμίάίοπεπι νεί ΓίρρΕτίχιπι »), 

ήτοι τήν τοΰ κλητήρος, τοΰ δημοσίου υπηρέτου. Τής δέ δο&ςοίΰδ, προφανώς υβρι¬ 

στικής λέξεως, δέν ήδυνήθημεν νά εΰρωμεν τήν σημασίαν καΐ ετυμολογίαν. 

18. ραίανηιβ. Ύποθέτομεν οτι πρόκειται περί τής ελληνικής λέξεως ηαντέρμΒ, 

ήτις, αντί νά μεταφρασθή λατινιστί, μετεγράφη απλώς διά λατινικών χαρακτήρων, 

ό)ς εγένετο καί διά τάς λέξεις αλιτήριος, ασεβής, κλπ. έκ τών ύπό τοΰ Λάσκαρη χρη- 

σιμοποιηθεισών. 

21. ρβν (11105 νηΐί ρροΙ>ατθ βηαιη ^κβνβΙΙαιη. Έκ τών όκτώ προταθέντων ύπό 

τοΰ Σαβίου μαρτύρων έξητάσθησαν οΐ εξ (έγγρ. 2, 3, 5-8). Δέν έξητάσθησαν δέ 

μόνον ό ιερεύς Νικόλαος Μποζάκης καί 6 Μιχαλέτος Χαλασμένος (Ικτός άν ό δεύ¬ 

τερος ούτος ταυτίζεται πρός τόν Μιχαλέτον Σχύλον· βλ. σημειώσεις είς έγγρ. 4). 

2 
31, ρνοίοραρα. *0 προσκληθείς πρωτοπαπάς Χάνδακος ήτο ό Ιωάννης Συμεω- 

νάκης. Αί περί τούτου γνωσταί είς ήμας ειδήσεις έσημειώθησαν ανωτέρω, σ. 90, 

σημ. 5-6. 

33. ρεΓ ρατβηίβε άβ^ηηοΗ. Μήτηρ τοΰ μεταστάντος ήτο ή παπαδιά Καθαρού- 

δαινα, ήτις καί ειχεν αναθέσει τά τής διοργανώσεως τοΰ μνημοσύνου εις τόν Ίωάν- 

νην Σκουλούδην ( βλ. έγγρ. 10 και 11). 

Μέτρα τής Βενετίας Ιναντι τής εν Κρήτη επιρροής τού Πατριαρχείου 125 

44, χηάν,οϋ αό αΐϋδ, ιτί νβηιτβηί. 'Ο έξαναγκάσας τούς Ιερεϊς νά έπανέλθουν 

είς τόν χορόν ήτο ό Ιωάννης Σκουλούδης ( βλ. εγγρ. 10). 

3 

63 ραρα ΜαχνηπΒ 8οοΙαή. *0 ιερομόναχος Μάξιμος Σκολάρης ήτο αδελφός 

τοΰ προηγουμένου μάρτυρας (έγγρ. 2) Βενιαμίν Σκολάρη ( βλ. εγγρ. 1, στ. 24). 

Άμφότεροι ούτοι, μή άνομειχθέντες είς τά επεισόδια, είναι άντικειμενικώτεροι τών 

επομένων τεσσάρων Ιερέων, οϊτινες έπρωτοστάτησαν είς αύτά. 

4 

84. ΜίοΗαΙβίηβ 8οΗίΙο. Περί τούτου βλ. τά γραφέντα ανωτέρω, σ. 93, σημ. 1. 

Ούιος προετάθη ύπό τοΰ Λάσκαρη ώς μάρτυς υπερασπίσεως (βλ. έγγρ. 9). Επειδή 

δμως ή κατάθεσίς του παρεμβάλλεται είς τήν σειράν τών καταθέσεων τών μαρτύρων 

κατηγορίας, θά ήδύνατό τις νά υπόθεση δτι είναι ό αυτός πρός τόν ύπό τοΰ μηνυ- 

τοΰ προταθέντα, άλλα μή έξετασθέντα μάρτυρα Μιχαλέτον Χαλασμένον ( βλ. έγγρ. 1, 

στ. 26). Τοΰτο δμως δέν φαίνεται πολύ πιθανόν, δεδομένου οτι τό έπώνυμον Χαλα¬ 

σμένος εν Χάνδακι μαρτυρείται καί άλλοθεν, ώς π,χ. εκ διαθήκης τοΰ 1497, έκδεδο- 

μένης παρά Κ. Ν. Σάθα, Μεσαιωνική Βιβλιοθήκη, τόμ. 6, Ιν Βενετία, 1877, σ, 667. 

Έκτος άν δεχθώμεν δτι τό αυτό πρόσωπον έφερε δύο επώνυμα, ώς συνέβαινε μέ 

τόν Κώσταν Φίλιππον ή Σκουλούδην (βλ. σημ. είς εγγρ. 7). 

5 

108. Ραρα Ιαηί ΟαζαάιχΗ. "Αγνωστον τίς συγγένεια συνέδεε τόν ιερέα τούτον 

“Ιωάννην Κατσαδούρην πρός τόν αποδέκτην έπιστολής τοΰ Ιωσήφ Βρυεννίου, άχρο- 

νολογήτου (πάντως μετά τό 1400), ήτις επιγράφεται <τφ έντιμοτάτφ έν ίερεΰσι κνρ 

ί^ικολάφ τφ Κατζαδούρ-^, τφ ψάλ.λοντι τήν Αγίαν 'Άνναν εν τφ Χάνδακι είς Κρήτην» 

( έπανέκδοσις ταύτης παρά Ν. Β. Τωμαδάκη, *0 Ιωσήφ Βρυέννιος καί ή Κρήτη 

κατά τό 1400, έν Άθήναις, 1947, σ. 132, άριθ. 11* πρβλ. καί σ. 123). 

6 
130. Ραρα θβονρχϋΒ ΟαρβΙΙα. Αστική οικογένεια ΟαρβΙΙα έν Χάνδακι άναφέρε- 

ται καί έν τφ χρονικφ τοΰ Ττίναη (Μ. *Ι. Μανούσακα, Ή παρά Ττίναη άπο- 

γραφή τής Κρήτης (1644 ) και δ δήθεν κατάλογος τών κρητικών οίκων Κερκύρας, 

«Κρητικά Χρονικά», τόμ, 3 ( 1949), σ. 50, άριθ· 29)- Επίσης είς διαθήκην έκ 

Χάνδακος τοΰ 1501 άπανχ§ ώς μάρτυς ό Νικόλ,ασς ΚαπέΧλας (παρά Κ. Ν. Σάθρ, 

ένθ’ σνωτ., σ. 678 ), έτέρα δέ διαθήκη τοΰ 1502 φέρεται είς τό όνομα τής Μαρίας 

Καπέλλαινας, συζύγου τού Φραγγία (αύτόθι, σ. 680-681 ). 

7 

153, Ραραβ Οθ8ΐα8 ΡίΙίρρο. Ούτος ώνομάζετο καί Σκονλονδης ( βλ. έγγρ. 1, στ. 

15), διό καί φέρεται ενίοτε ώ; Κώστας Σκουλούδης (εγγρ. 10, στ. 281 καί έγγρ. 12, 

στ. 396 ), συνηθέστερον δέ ώς παπά Σχονλονδης, Άμφότερα τά επώνυμα ταΰτα άπαν- 

τοΰν εν Χάνδακι : Ό Μιχαλέτος Ρίΐίρρί καί δ υιός του Ιωάννης φέρονται εις έγγραφα 

άπό 10 Μαρτίου 1462 καί 10 Απριλίου 1466 παρά Η. ΝοϊγοΙ, Όοοαπιεηίδ ίηό- 

άίΐ5, σ. 465 καΐ 502. Τοΰ δέ Κο)νσταντίνου Σκουλούδη διαθήκη, τοΰ έτους 1488, 

φέρεται έκδεδομένη παρά Κ. Ν. Σάθα, ένθ’ άνωτ,, σ. 658-659 (αύτόθι, σ. 681 
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καΐ 682 μνημονεύεται καί ναός έν Χάνδακι τοΟ Σωιηρος Χρίστου τοΰ επιλεγόμενου 

Σκουλοΰδη, οστις είναι γνιοστός καΐ αλλοΟ-εν). 

8 
180. Ραρα$ Νΐ€θΙαιΐ8 ΤίοχΙί. Ό μάρτυς ουτος άιταντ^ εις τά ήμέτερα έγγραφα 

καί ύπό τον άλώβητον τύπον ΤΗβοΙοςίϋ, ήτοι Θεολογίτηζ (περί τοΰ βυζαντινού τού¬ 

του επωνύμου βλ. Κ. Ά μαντού, Παρατηρήσεις ε’ις την μεσαιωνικήν γεο)γραφίαν, 

ΕΕΒΣ, τόμ. 1 (1924), σ. 52 ) ή ΤΗοΙο^ϋί ( εγγρ. 2, στ. 38, εγγρ. 5, στ. 119 και 

εγγρ, 6, στ. 137), συνηθέστερον δμο)ς ώς ΤΙοίΙί (04οΐίί?ς), βλ. εγγρ. 4, στ. 103, 

εγγρ. 9, στ. 23ΐ, 235, 256, εγγρ. 10, στ. 292, 306, εγγρ. 11, στ. 349, 365 χσΐ εγγρ. 

12, στ. 399. Ιωάννης Θολοΐτης, ίεςεύς έκ Θεσσαλονίκης, είναι γνωστός καΙ εκ ση¬ 

μειώματος τοΰ 1585 («Νέος Έλληνομνήμων», τόμ, 7 (1910), σ. 181). Έκτου 

τύπου τούτου θολοίτηζ ευκόλως προέκυψεν δ συγχεκομμένος Θλοΐτης. 

9 

223 -224. <]ΐίΐάα'>η ρηβν ρηβΐίτηαίίΰΐ άβ ΒβΐΗβΙββιη. Πρόκειται περί τοΰ άνεψιοϋ 

τοΰ Βενιαμίν Σκολάρη, πνευματικού τής Βηθλεέμ, ήτοι περί τοΰ Αγγέλου Σεβαστού, 

ώς προκύπτει εκ τής περαιτέρω καταθέσεως τούτου (Ιγγρ- 11, βλ. στ. 322-325). 

266. ραρα ρηβηιαίΐοο άβΐ 8βοΐο άβΐ Ραχΐιηαάί. Πρόκειται, πιστεύομεν, περί τής 

ακατοίκητου νησίδος ( βενετ. εοοίο = Ιταλ. εοο^ΐΐο = σκόπε?.ος ) Παξιμάδι, τής κεί¬ 

μενης 9 μίλια βορειοανατολικώς τοΰ Χάνδακας και άνατολικώτερον τής νήσου Ντίας, 

Ώ; και εις την Ντίαν υπήρχεν έρημητήριον ( βλ. κατωτέρω Β', εγγρ. 5 ), ουχω και είς 

Παξιμάδι Οά υπήρχεν άσκητήριον, ενΟα διέμενεν ό άνωνύμως φερόμενος πνευματικός 

ουτος, δ μόνος έχ τών υπό τοΰ Λάσκαρη προταθέντων πέντε μαρτύρων μή έξετασθείς. 

10 
270. ^ααεάαηι ραραάία ΟαίΗαπίάβηα. *Ότι αΰτ»ι είναι και έ| άλλου έγγραφου 

γνωστή, εσημειώσαμεν ανωτέρω, σ. 90, σημ. 3. 

296 - 297. Ιη, ραρα ΝϊοοΙα, ίβηεε εοηεΐί&ΐηαε βί, ηχιαηάο οαηίβΒ, /ιοηιίηβε ηοη 
νβΰβάιιηί. Ό Λάσκαρης υπαινίσσεται ασφαλώς την πατριαρχικήν εγκύκλιον, καθ’ ήν οί 

ιερείς οί εχοντες συνεισάκτους ύπέχειντο είς αργίαν καί, έν υποτροπή, εις άφορισμόν 

( βλ, ανωτέρω, σ. 99, σημ. 3). Έφ’δσον λοιπόν, κατά τον Λάσκαρην, δ ίερεύς Θεο- 

λογίτης διετήρει συνεισάκτους, δεν εδικαιούτο νά ίερουργή. Πρβλ. καί ανωτέρω, ση- 

μείωσιν είς εγγρ. 1, στ. 17). 

300. Ε^ο (ν,ι ον,Ύίΐ ΤιινοΐΒ βί οιιηι Βαναββηίδ. Εννοεί βεβαίως περιοχάς τοΰ 

Βυζαντινού Κράτους κατειλημμένος χιπό των Τούρκων ( καί πιθανώς έκ των εγγύς 

τής Κωνσταντινουπόλεως κειμένων), ένθα θά είχε διατρίψει καΐ έργαοθή δ Λάσκα¬ 

ρης πρό τής είς Κρήτην περί τό 1411 έγκαταστάοεώς του. 

311-312. νβΐ βχρβΙΙβΙ ρ^ΰ^08αιι^^ νβΐ ΐείηηι οΒίηηιη... βί ηοε ρο(€^βγ>xη8 υίνβνβ 
ίη ραεβ. Ό ισχυρισμός οΰτος των ιερέων οτι ούδεμίαν είχον προτίμησιν εις τον ενα 

ή τον άλλον των έριζόντων ψαλτών καί απλώς έπεθύμουν νά έξορισθή δ Ιτερος των 

δύο, διά νά εΰρουν τήν ησυχίαν των, δέν φαίνεται ειλικρινής. Διότι διά τών κατα¬ 

θέσεων των μόνον τον Λάσκαρην κατηγόρησαν, ούδαμώς δέ τον πρωτοψάλτην. 

11 
322 - 323. Ββηχαιηίη ρηβυ,ηιαΙχαΐΒ, ύατΙ)αηιΐ3 ίβΙχιΐΒ. Πρόκειται περί τοΰ πνευμα¬ 

τικού τής Βηθλεέμ Βενιαμίν Σκολάρη, οί τήν κστάθεσιν βλ. ανωτέρω (έγγρ. 2). 

Μέτρα τής Βενετίας,έναντι τής έν Κρήτη επιρροής τοΰ Πατριαρχείου 127 

341. 8οαΙοηχ88ίοίη8 (ποβλ. και 366 8θ3.ΐοηΪ35Ϊο1;ί). Ό διά του υβριστικού τού¬ 

του ονόματος χαρακτηρισμός τοΰ Λάσκαρη ώς νησιώτου, κσΐ δή υπό άλλων νη¬ 

σιωτών, είναι παράδοξος, άφοΰ αυτός δ ίδιος έν τή απολογία του ομολογεί εαυτόν 

κάτοικον Κωνσταντινουπόλεως. Μήπως προήρχετο έκ νήσου τίνος έκ τών πλησίον τής 

βυζαντινής πρωτευουσης κειμένων; 

12 
“Η κστάθεσις αυτή, εν άντιθέσει προς δλας τάς άλλας, είναι γεγραμμένη όχι 

είς τήν λατινικήν γλώσσαν, άλλ’ είς τήν βενετικήν διάλεκτον. Τοΰτο εξηγείται, 

πιστεύομεν, έκ τοΰ δη δέν έχει συνταχθή, ώς αι λοιπαί, υπό του άνακριτικου υπαλ¬ 

λήλου, άλλ’ απ’ ευθείας υπ’ αυτού τηΰ μάρτυρας, ώς δεικνύει ή έν τελεί αυτής ενυ¬ 

πόγραφος δήλωσις τούτου: * Εα ΙβδΙχχηοηίαηζα άβ χηί, Οχηχϊίνχ ΕοΗνά». 

401. ραρα Ιιιάα. Ό ίερεύς οίτος είς ούδεμίαν άλλην κατάθεσιν άναφέρεται. 

Παράδοξον φαίνεται καί τό δνομα (ή μάλλον έπώνυμον ) αύτοΰ ( Ιούδας; Γιούδας; 

Γιούντας ; Γουδάς ;). 

13 

435. βοηΐ^α 8αι*ηχ ο^βοίχιτη, ^ηοά ΗαΙίβί α νεφηΐηβ. Ό πρωτοπαπας καΐ δ πρω¬ 

τοψάλτης διωρίζοντο υπό τών βενετικών αρχών τής Κρήτης, διά νά είναι πάντοτε 

πρόσωπα τής εμπιστοσύνης των, οχι δέ υπό τοΰ λατίνου αρχιεπισκόπου τής νήσου, 

παρά τάς ενίοτε διαμαρτυρίας τοΰ τελευταίου, ών παράδειγμα βλ. παρά Η. Ν ο ί- 

Γθί, ΠοουιηεηΙβ ΐπέάίΐ.<5, σ. 63, 67 καί Ρ. ΤΙιΪΓίβί·, Ε,ό^^βδίοδ άβδ άοΙί^εΓα- 

Ιίοη5 άα δέη&ί <36 νοηίίϊο οοηο6Γη&η1: Ια Κοιη&πίθ, τόμ. I (1329 -1399 ), Ρατίδ, 

1958, άριθ. 848 (σ. 201) και 862 ( σ. 204), 
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Ανακρίσεις κατά του ζωγράφου Νικολάου Φιλανδ^ρωπηνοΰ, 
του ίερέως Μιχαήλ Καλοφρενά καΐ τοΰ μονάχου Αρσενίου, 

πνευματικού τής έν Μαρουλά (τοΰ Χάνδακος) μονής τοΰ Άγ. 

^Αντωνίου, διά τάς μετά τοΰ Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως 
σχεσειςτων. Καταδίκη αΰτών ύπό τοΰ Δοΰκα τής Κρήτης άντι- 

στοίχως εις οκτάμηνον, τετράμηνον καΐ έτησίαν φυλάκισιν· 

Ιανουάριος 1419 {ββνετ. ετ. 1418) 

(Ατοίιΐνίο <3ί δί&Ιο άΐ νβηβζίδ—Ώηοα άί Οαηάία 80: ΜβητοΠαΙΐ αηίίοΗί, 

τεϊράδ. 53 (οϋίπ 43ΐ>), 1417 -1419, φ. 216γ-221γ). 

ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 

Άνάκρισις Νικολάου Φιλανΰ^ρωπηνοΰ, ζωγράφου, 

άπό 23 Ιανουάριου 1419 

'Ο Νικόλαος Φιλανθρωκηνός (επονομαζόμενος Νικόλαος παπάς), κάτοι¬ 

κος Χάνδακος, άνακριθείς υπό τής βενετικής εξουσίας [τοΰ Χάνδακος] περί 
τής αίτιας, δι’ ήν μετέβη προσφάτως είς Κωνσταντινοΰπολιν, άπήντησε τά 
έξης: Μετέβη προς άγοράν χρωμάτων και φύλλων άργυρου καΐ άλλων αναγ¬ 

καίων διά την ζωγραφικήν τέχνην, ήν άσκεΐ, εσυντροφεΰετο δέ υπό τοΰ 
ιερέως Μιχαήλ Κα?ιθςρρενά, οστις μετέβη ωσαύτως εις Κωνσταντινοΰπολιν 
προς μεταφοράν και πώλησιν βαρελίων οίνου. *0 Καλοφρενάς επεθυμει νά 
εξακρίβωση εάν, ώς είχε φημολογηΰή εν Κρήτη, είχεν όντως κα·θυποβληθή 
εις αργίαν ύπό τοΰ Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως καΐ διά τίνα λόγον. 

Ημέραν τινά, ότε δ Φιλανΰρωπηνός επεσκέφθη τόν Πατριάρχην, ήρωτή-θη 
ύπό τούτου, μαθόντος δ'τι είναι Κρής, έάν εγνώριζε τόν Ιερέα Μιχαήλ Καλο- 

φρενάν καΐ εάν τόν \3εωρή δράστην όσων αποδίδονται εις αυτόν. Ό Φιλαν- 

θρωπηνός άπεκρίύη ότι γνωρίζει τόν ιερέα τούτον ως καλόν άνΰρωπον, 
οΰδέν δέ κακόν γνωρίζει περί αΰτοΰ. Μετά πολλάς άλλας ερωτήσεις, δ Πα· 

τριάρχης, βλέπων ότι δ Νικόλαος επέμενεν εις τό ότι οΰδέν κακόν γνωρίζει 
περί τοΰ ιερέως, παρωργίσ·θη και άπέπεμα^εν αυτόν. *Αλλ’ δ Καλοφρενάς, 

εχων οικειότητα μετά μοναχοΰ τίνος Κρητός, όνόματι Βαρλαάμ, είδε παρά 
τούτοΰ έπιστο?νήν τοΰ Αρσενίου, μοναχοΰ εν τή μονή τοΰ Άγ. Αντωνίου 
τοΰ Μαρουλά [έν Κρήτη], προς τόν Βαρλαάμ, διαλαμβάνουσαν κατηγορίας 
κατ* αΰτοΰ. Την επιστολήν ταΰτην, μεθύσας τόν Βαρλαάμ, ο Καλοφρενάς 
ύφήρπασεν εκ τοΰ κελλίου του. Τήν επιστολήν άνέγνωσε και ο ΦιλανΟρωπη- 

νός και διεπίστωσεν ότι δ ως άνω μοναχός *Αρσένιος έγραψεν εις τόν Πα¬ 

τριάρχην περί ζητημάτων άφορο^ντων εις τόν είρημένον ιερέα Μιχαήλ και 
16-11-1960 

Μέτρα τής Βενετίας έναντι τής έν Κρήτη επιρροής του Πατριαρχείου 129 

ότι εμφανίζεται ώς αντιπρόσωπος τοΰ Πατριάρχου έν Κρήτη. ’Έγραφε δ* έν 
αυτή δ ^Αρσένιος ότι αποστέλλει τρόφιμά τινα καΐ δύο δουκάτα είς τόν 
Πατριάρχην και εζήτει διάφορα πράγματα, ώς δύνανται αί άρχαΐ νά διαπι¬ 

στώσουν έξ αΰτοΰ τοΰ κειμένου τής έπιστολής, ήτις εύρηται είς χειρας τοΰ 
Μιχαήλ. Ό ΦιλανΟρωπηνός πάντως, έν Κωνσταντινουπόλει ευρισκόμενος, 

ύπερημύνθη τοΰ βενετικού κράτους, άποδοκιμάζων τάς έπεμβάσεις είς Κρή¬ 

την των έν Ρωμανία καί τόν γράψαντα έκ Κρήτης επιστολήν προς τόν Πα¬ 

τριάρχην, διότι ταΰτα πάντα άπαρέσκουν εις τήν Βενετίαν. Επικαλείται δέ 
μάρτυρας των όσων είπεν έκεΐ τόν νίΐειίί Ό^πόαΙο καΐ άλλους έν Κωνσταν- 

τινουπόλει Βενετούς ή Κρήτας. 

2 
Άνάκρισις τοΰ αΰτοΰ, άπδ 24 Ιανουάριου 

Ό,άνωτέρω Νικόλαος [ Φι?ναν'θρωπηνός], άνακριθείς [εκ δευτέρου], ίνα 
δμολογήση τήν πραγματικήν αιτίαν τής είς Κωνσταντινοΰπολιν μεταβάσεώς 
του και τί είπε και επραξε και μετά τίνων ή?.θεν εις συνεννοήσεις έκεΐ, άπε- 

κρίθη οτι δ ειρημένος ίερεύς Μιχαήλ [Καλοφρενάς], φίλος ών καΐ κουμπά¬ 

ρος του, κατά τόν παρελθόντα Αύγουστον [1418] τφ άνεκοίνωσεν ότι, ώς 
ήκουσεν, έφημολογήθη περί αύτοΰ ότι έστερήθη τής άδείας νά ίερουργή καΐ 
όη τούτο διέδωσεν δ μοναχός Αρσένιος. Παρεκάλεσε λοιπόν τόν Νικό?ιαον 
νά μεταβή μετ’ αΰτοΰ είς Κωνσταντινοΰπολιν προς τόν Πατριάρχην, ίνα εξα¬ 

κρίβωση τό πράγμα καί, εάν όντως άληθεΰη, ενεργήση μετ’ αΰτοΰ προς 
άθφωσιν ή άρσιν τής ποινής του. Ό Νικόλαος, καμφθείς προ των παρακλή¬ 

σεων τοΰ Μιχαήλ, μετέβη μετ* αΰτοΰ και δι’ εξόδων αΰτοΰ εις Κωνστανη- 

νοΰπολιν και ένεφανίσθησαν άμφότεροι είς τόν Πατριάρχην. Πατριάρχης, 
έρωτηθεΐς περί τής αιτίας τής είς τόν Μιχαήλ επιβληθείσης αργίας, είπεν ότι 
δ έκ Μαρουλά μοναχός Αρσένιος κατήγγειλεν ότι δ ίερεύς Μιχαήλ εϊχε νυμ- 

φευθή μετά τίνος γυναικός πρφην μοναχής, ήν άπέσυρεν έκ τής μονής των 
Άγιων Αποστόλων. Διά τούτο δ Πατριάρχης καθυπέβαλεν αυτόν είς αργίαν 
και δεν ήθε?Λ νά τόν άκοΰση, εκτός εάν άνέμενεν ούτος μέχρι τοΰ Μαρτίου 
τήν έλευσιν τοΰ κατηγόρου του Αρσενίου, οπότε θά τόν ήκουε και θά έκρινε 
τό δίκαιον. Άδυνατοΰντες όμως άμφότεροι ν* άναμείνουν έπΙ τοσοΰτον, 
επανήλθαν είς Χάνδακα. Οΰδέν άλλο έλεχθη ενώπιον τοΰ Πατριάρχου. 

Έρωτηθείς, εάν μετέβη προς τόν μοναχόν Ίωσήφιον [ = χόν Βρυέν- 

νιον], δστις έξωρίσθη ύπό τής βενετικής εξουσίας έκ Κρήτης, καΐ τί διημεί- 

φθη μεταξύ των, άπεκρίθη ότι, επειδή είχεν ακούσει ότι δ ρηθείς Ίωσήφιος 
ήτο δ γραμματεύς καΐ τό ούς τοΰ Πατριάρχου, μετέβη πρός αΰτόν μετά τοΰ 
είρημένου ιερέως [ Μιχ. Καλοφρενά ], ΐνα παρακαλέση αυτόν, διότι 8?^χθη ότι 
δ Ίωσήφιος ήτο δ είσηγηθεις τήν είς αργίαν υποβολήν τοΰ τελευταίου. *0 

ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Έτβ; Λ' 9 

ι 
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*Ιωσϊίφ(.ος έδήλωσεν οτι δεν άνοιμειγνυεται είς ϊα ΐΟΐαΰτΛ χλΙ οτι ουδεν επε· 

θϊίμει νά εϊπι^ εις χον Νικόλαον. *Αλλ’ 6 Νικόλαός είχε πί^ηροφορτί'θη παρ 
άλλων δτι ό Ίωσήφιος ήτο δ πρωταίηος τής αργίας τοϋ είρημενου ιερέως. 

Μεχέβη λοιπόν καΐ είπε προς αυτόν δτι κακώς επραττεν αναμειγνυόμενος 
εις τά τοιαΰτα κα'ι δτι ή διαβεβαίωσίς του [περί μή αναμείξεώς του] ήτο 
δναληδής. Άπεχώρησε δέ ώργισμένος και δεν ήθέλησε νά έπανέλδη πρός 
αυτόν. Συνέχαξε μάλιστα και επιστολήν, ήν προώριζε διά τον Ίωσήφιον 
(καΐ αντίγραφον αυτής διά τον Πατριάρχην}, εν ή έξέδετε τάς κακάς πρά¬ 

ξεις τοΰ Πωσηφίου, ϊνα ό Πατριάρχης τιμωρήση τοΐ3τον. Την επιστολήν 
ταυτην δεν ήδυνήΟη, ενεκα τής αϊφνιδίας άναχωρήσεώς του εκ Κωνσταντι- 

νουπόλε<1ο^, ν* άποστείλη εΐς τούς άνωτερο), κατέχει όμως αυτήν ο ειρημενος 

ίερεύς [Μιχ. Καλοφρενάς). 
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Άνάκρισις τοΰ Ιβρεως Μιχαήλ Καλοφρενά 

Ό ίερεύς Μιχαήλ Καλοφρενάς, κάτοικος Χάνδακος, άνακρι^δείς περί τής 

αιτίας τής προσφάτου μεταβάσεώς του είς Κωνσταντινουπολιν, άπεκρί^η δτι 
μετεβη χάριν προσκυνήσεως καΐ προς πωλησιν 5-10 βυτίων οίνου. Παρεδε- 

χδη ώς αληθές δτι κατά τον παρελθόντα Αύγουστον [1418], επειδή έφημο- 

λογήθη, μετά την έκ Ρωμανίας επάνοδον εις Χάνδακα τοΰ μονάχου Αρσε¬ 

νίου, δη αυτός καθυπεβλήθη εις αργίαν και ούτω πάντες άπέφευγον νά 
προσέρχωνται εις την λειτουργίαν του, καΐ επειδή έλέχθη δτι δ ανωτέρω 
μοναχός είχ^ν ανακοινώσει τοϋτο εκ μέρους τοΰ Πατριάρχου Κωνσταντινου¬ 

πόλεως, δ Μιχαήλ μετεβη πρός τον Αρσένιον καΐ τον ήρώτησεν εάν ή εϊδησις 
άληθευη, άλλ’ δ ^Αρσένιος άπεκρίθη δτι ούδέν γνωρίζει. Παρά ταΰτα υπήρχε 
φήμη δτι δ Αρσένιος καί τις δνόματι υ§οΙΐηα5 δμτπιεα είχον εϊπει τοΰτο. 

Διά τοΰτο ό Μιχαήλ, πρός άποκατάστασίν του, μετεβη [είς Κωνστοντινοΰ- 

πολιν] πρός τον Πατριάρχην- Ό Πατριάρχης, μαθών τό δνομά του, ηρώτη- 

σεν αυτόν άν είναι δ ύποπεσών εις διάφορα παραπτώματα και άνέφερέ^τινας 
των κατ* αύτοΰ κατηγοριών, αϊτινες άπεκάλυψεν δτι ύπεβλήθησαν υπό τοΰ 
μονάχου Αρσενίου. Ό Μιχαήλ διεκήρυξεν δη αύται ήσαν ψευδείς. Τότε οί 
περί τον Πατριάρχην [ = οί συνοδικοί] άπεφάνθησαν δτι αργία έπιβά?νλεται 
είς ιερέα μόνον άν δ κατήγορος έμφανισθή και απόδειξη την κατηγορίαν 
δι* επτά μαρτύρων, ήτο δίκαιον λοιπόν νά επιτραπή εις τον Μιχαήλ τό 
ΐερουργεΐν, μέχρι τής προσελεύσεως τοΰ κατηγόρου του και τής έξετάσεως 
των μαρτύρων, δτε και θά έκρίνετο αν επρεπεν όντως νά τεθή είς αργίαν. 

Ό Πατριάρχης τότε εΤπεν είς τον Μιχαήλ οτι ήδύνατο ν’ αναχώρηση και 
δεν ήτο αργός, άλλ’ εάν προσήρχετο δ κατήγορός του, ώφειλε καΐ αύτός^νά 
έμφανισθή ενώπιον τοΰ Πατριάρχου καί άπολογηθή. Ούτως δ Μιχαήλ άνε- 

Μέτρα τής Βενετίας έναντι τής έν Κρήτη Ιπιρροής τοΰ Πατριαρχείου Ι3ί 

χώρησεν. Ό άνακρινόμενος προσέθεσεν επίσης δτι εν Ρωμανίςρ ευρισκόμενος 
συνήψε φιλίαν πρός μοναχόν Κρήτα δνόματι Βαρ?ναάμ, άπουσιάζοντα εκ 
Κρήτης από εικοσαετίας περίπου [1398], έν τφ κελλίφ δέ τούτου είδεν έπι' 
στολήν, ήν ΰπεξήρεσεν ώς άφορώσαν είς αυτόν. Τήν έπιστολήν είχε γράψει 
πρός τον Βαρλαάμ δ προειρημένος Αρσένιος εκ Κρήτης, ίνα κατηγορήση 
τον Μιχαήλ. Έξ αυτής προκύπτει δτι 6 Βαρλαάμ έγραψε και πρός τον 
Πατριάρχην καΐ άπέστειλεν είς αυτόν και τρόφιμα και δύο δουκάτα, έζήτει 
δέ τήν γνώμην του επί ηνων περιπτώσεων κλπ., ήτο λοιπόν δ Βαρλαάμ βικά- 

ριος [=έξαρχος] του Πατριάρχου εν Κρήτη, παρά τήν θέλησιν τής βενετικής 
εξουσίας. Τήν έπιστολήν δ Μιχαήλ προσάγει εις τάς άρχάς, ίνα λάβουν γνώ· 

σιν τοΰ περιεχομένου της. 

4 

Μετάφρασις έκ τοΰ ελληνικού είς τό λατινικόν* 

τής έκ Κρήτης επιστολής τοΰ Ιβρομονάχου Αρσενίου 

πρός τον έν Κωνσταντινουπόλει μοναχόν Βαρλαάμ 

[γραφείσης τό ςρθινόπωρον τοΰ 1418) 

Τιμιώτατε εν ϊερομονάχοις κνρ ΒαρΧαάμ, νγιαίνοις κατά τον όίττλονν 

άνϋρωπον ονν τφ άγίψ οον τιατρι καΐ ηάοι τοΐς σνν σοί, δτι και εγώ 

υγιαίνω αχρι τον νυν, τβ τον ηαναγίον Θεόν βοη'&εία. Καίτοι, τό κατ* αλή¬ 

θειαν, λίαν ήσθένησα εζ δτον τήν Κρήτην κατέαχον, ου ενεκα οΰκ εγραψά 

σοι. Πέμπω τφ ήμετέρφ δεοπότη λάγηνον μιαν ταριχευτών διά Νικολάου 

τοΰ ^Λμαράντον και δουκάτα δυο χρνοά, Σπονδαοον τοίννν ηαραλαβεϊν 

αϋτά καί ηροοκόμιαον τφ δεσπότη τφ ήμετέρφ. Αιτώ δε τον ήμέτερον 

δεσπότην ζητήματα δύο περί Ιερέων. Πρώτον μέν, έάν, δίχα λόγον τίνος 

και αίτιας, ίερεύς πατάξη ετερον ιερέα, τίνι κανόνι νπόκειται ό μή άμαρ- 

τών. Δεύτερον δε, εί ίερεύς τις προοίοι ή γοητευτρίΐ} ή τινι των άπό κυά¬ 

μων μαντενομένων, τίνι και οντος ύηόκειται. Ταντα καΐ τφ ήμετέρφ γράψω 

δεσπότη, γράψω δέ και σοί, ϊνα και ον όίά λόγον παραατήση τφ ήμετέρφ 
δεσπότη. Δεήθητι δε καΙ υπέρ πνευματικού τίνος, οσον ένεστί σοι, υπέρ ού 

τούς όνο χρνσίνονς πέμπω' δνομα δε τοΰ πνευματικού Νεόφυτος. * Αποστέλλω 

δέ σοι διά Νικολ,άον τον Άμοράντον ίσχάδας σύκων δώδεκα, ας πέμπει 

σοι Νείλος 6 πνευματικός πατήρ, και τυρόν ενα εγώ. Ποίησαν μετάνοιας 

τφ πατρί Πωσηφίω, φ πέμπω κουρούπιον κρέατος παστού. Δεή&ητι μικρόν, 

* Τό πρωτότυπον Ιλληνικόν κείμενον τής έπωτολής δέν διεσώθη, άλλα μόνον 

ή λατινική μετάφρασις αύτοΰ. Διά τής έκ νέου μεταφοράς τής μεταφράσεως χαύτης 

εις την ελληνικήν, ήν παρέχομεν ένταΰθα αντί περιλήψεως, έγένετο απόπειρα ποιας 

τίνος προσεγγίσειος είς τήν πιθανήν γλωσσικήν μορφήν τοΰ πρωτοτύπου, άνευ βεβαίως 

άΙιώσεων ακρίβειας. 
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ίνα μα&ήσΐ^, τί ήβουλή&η ποιησαί αΰτόσε τιαραγενόμενος ό παττας Μίχσήλ, 

δ τής καλογραίας άνήρ, και γράψον ήμϊν. Και Θεός καταξίώοαι με τον Ιδεΐν 

υμάς. Αντόσε ηεμψει τινά, οίτονμενος τό του πνενματικάτον λειτούργημα, 

τής Κλαρεντίας δήλον δτι. ΚαΙ δήλωαον τφ ήμετέρφ δεαπότη οτι τό γε νϋν 

κοσμικός ίοτι και μάλιστα δτι γυναίκα ήγάγετο εκ τον Ιδιου τόπον, ήτις 

και έτελεύτηοεν. "Εηοίησε τούτον και 6 επίσκοπος αργόν ή καϋηρημέ· 

νον. Ννν δέ, χη^Βία περιηεσών, βούλεται πνευματικός καταστήναι. ΚαΙ 

δήλωαον ώς από σου τφ πατριάρχη, μηδενός ετέρου ειδότος. 

Τό σνστατήριον τον πνευματικόν αξιώματος γράμμα, περί ον σοι γράφω, 

δεήΰ-ητι έγχειριοΰ-ήναι άνδρΙ άγαϋφ, αλλ^ εί παραγίγνεται ο κυρ Νικόλαος 

<5 Αμάραντος εις Κρήτην, δο-^είη αΰτφ τό γράμμα και παρακλη&ήτω. Εΐης 

νγιαίνων και γράψον ήμϊν όία τής πρώτης έλενοομένης νηός, ΐνα γνώμεν 
τα καϋ’ υμάς. *Εν τή τον άγίον πατριάρχον επιστολή δουκάτα ενεστι και 

ϊοϋΊ και αυτός. 

5 

Άνάκρισις τοΰ «νευματικου Αρσενίου, 

έκ τής μονής τοΰ Άγ. Αντωνίου έν Μαρουλ^ Χάνδακας 

Ό ίεοεύς Αρσένιος, πνευματικός, κατοίκων έν τί] μοντί τοΰ Άγ. Αντω¬ 

νίου τοΰ Μαρουλά [έξωθι τοΰ Χτίνδακος]. άνακριθεις υπό τής εξουσίας ώμο* 

λόγησεν δτι αυτός εγοατ1^6 και άπέστειλε τήν προς τον έν Κωνσταντινουπόλει 
διαμένοντα Κρήτα μοναχόν Βαρλαάμ επιστολήν, ήτις έπεδείχθη εις αυτόν* 

ώμολόγησεν έπίσης δτι έγραψε και άπεστειλεν έτέραν επιστολήν προς τον Πα¬ 

τριάρχην Κωνσταντινουπόλεως, ζητών παρά τοΰτου συμβουλήν δι“ έκκλησια- 

στικά τινα ζητήματα.Ερωτήσεις εάν έγνώριζεν δτι απαρέσκει εις τήν βενετικήν 
αρχήν ή μεταξύ τής Κρήτης και τοΰ Πατριάρχου ά^νληλογραφία, άπεκρίΌη 
δτι'δέν ένόμιζεν δτι έγραφε τι έπιζήμιον καθ’ οιονδήποτε τρόπον διά^ τήν 
Βενετίαν, δτι θά προετίμα νά ΰποστή τήν μεγίστην των ποινών παρά ^ά 
γράτίηι ή πράξη τι άπαρέσκον εις τήν Βενετίαν, δεν έγνώριζεν όμως δη 
άπηγορευετο νά γράφη τις προς τον Πατριάρχην, διότι διέμενεν επι δωδε¬ 

καετίαν έν τή νήσφ Ντίςι, έν τφ έρημητηρίφ, ένθα φυσικόν ήτο νά είναι 

άπληροφόρητος. “Ο,τι έγραψε πάντως άπέβλεπεν είς τό νά λάβη συμβουλάς 
έπΙ εκκλησιαστικών ηνων θεμάτων και εϊς οΰδέν άλλο. ΈρωτηθεΙς εάν διέ- 

δωσεν έν τή χώρ(? ταυτη δτι ο ίερεύς Μιχαήλ Καλοφρενάς είχε στερηθή της 
άδειας τοΰ ιερουργεΐν και διατί είπε τοΰτο, άπήντησεν οτι, δτε μετέβη είς 
Κωνσταντινουπολιν, ό Δημήτριος ΐ5ΐ:π§:ο, έμπορος, μεταβάς και αυτός εκεί, 

είπεν εις αυτόν δτι δ Καλοφρενάς τον είχε παρακαλέσει νά ένεργήσϊΐ^δπως 
οΰτος τΰχη συγχωρήσεως, διότι έλσβεν ώς συζυγον μοναχήν. Ό Λημήτριος 
έζήτησε τήν περί τοΰ πρακτέου συμβουλήν τοΰ Αρσενίου, οστις απέτρεψεν 
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αυτόν άπό τοΰ ν’ άναμειχθή εις τήν ΰπόθεσιν ταυτην. Ό Δημήτριος δμως 
έδήλωσεν δτι, επειδή παρεκλήθη, έπεθυμει νά ένεργήση και επιτυχή τήν 
απαλλαγήν τοΰ είρημένου ίερέως. Ότε δμως ημέραν τινά ό Αρσένιος ένε· 
φανίσθη πρό τοΰ Πατριάρχου, ήρωτήθη υπό τουτου εάν αληθεύουν τά κατά 
τοΰ Καλοφρενά λεγόμενα και έβεβαίωσεν δτι ά?.ηθευουν, Τότε δ Πατριάρχης 
είπε: « Μή ακούετε τήν λειτουργίαν του ή μή έχετε αυτόν ιερέα». 

6 
Άπόφασις περί καταδίκης τοΰ Νικ. Φιλανθρωπηνοΰ, 

τοΰ Μιχ« Καλοφρενά καΐ τοΰ πνευματικού Αρσενίου, 

άπδ 25 Ιανουάριου 1419 [ βενετ. έτ. 1418] 

*Η βενετική διοίκησις τής Κρήτης έπληροφορήθη οτι ό Κρής ίερεΰς 
Μιχαήλ Καλοφρενάς είχεν Ιλθει έκ Ρωμανίας, άφοΰ επέτυχε ν* απαλλαγή των 
κατ’ αυτοΰ ΰπ’ άλλων Ελλήνων προσαφθεισών κατηγοριών, καθ* άς είχε 
νυμορευθή μοναχήν τινα καί δι* άς δεν ήδυνατο νά ΐερουργή. Ή εξουσία 
έπελήφθη ανακρίσεων, διότι θέλησις τοΰ βενετικού κράτους δεν υπήρξε ποτέ, 

δπως δ Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως άσκή έν Κρήτη τήν εξουσίαν του 
και έχη άνάμειξιν εις τά ένταΰθα γιγνόμενα, καΐ τοΰτο διά τό καλόν καΐ τήν 
ησυχίαν τής νήσου. Ήκοΰσθησαν αί όμολογίαι τοΰ Νικολάου Φιλανθρωπη- 

νοΰ, έπονομαζομένου Νικολάου παπά, τοΰ Μιχαήλ Καλοφρενά και τοΰ πνευ¬ 

ματικόν *Αρσενίου, κατοικοΰντος εν τή μονή τοΰ ^Αγ. Αντωνίου τοΰ Μα· 

ρουλά. ’Ελήφθη ΰπ’ δψιν επιστολή τοΰ Αρσενίου τουτου προς πνευματικόν 
τινα έν Ρωμανία, έ| ής καταφαίνεται δτι δ Αρσένιος άποκαλεϊ τον Πατριάρ¬ 

χην δεσπότην αυτοΰ καΐ ζητεί συμβουλάς και υποβάλλει αιτήματα είς αυτόν. 
Διεπιστώθη έκ των ώς άνω δμολογιών οτι δ ειρημένος ίερεΰς Μιχαήλ [Κα¬ 

λοφρενάς] μετέβη εις Κωνσταντινουπολιν, ίνα επιτυχή τήν άπαλλαγήν του 
καΐ δτι δ Νικόλαος Φιλανθρωπηνός συνεβοΰλευσε και εβοήθησεν αυτόν και 
έμεσολάβησε προς έπίτευξιν τής άπαλλναγής και δτι δ Αρσένιος ΰπήρξεν ή 
κυριωτάτη αιτία τοΰ ταξιδιού του Καλοφρενά, διότι αυτός είχε προκαλέσει 
τήν τιμωρίαν του. ’Ελήφθη προσέτι ΰπ* δψιν δτι ή βενετική Πολιτεία ουδέ¬ 

ποτε ήθέλησεν δπως διατριβή *Έλλην επίσκοπος έν Κρήτη ή χειροτονήται τις 
"Ελλην ίερεΰς, εί μή τή μεσολαβήσει των καστελλάνων τής Κορώνης και τής 
Μεθώνης, και πόσα δεινά και σκάνδαλα θά ήδΰναντο νά προκληθοΰν είς 
βάρος τοΰ βενετικού κράτους έν Κρήτη, Ιάν οί ιερείς οΰτοι ύπετάσσοντο είς 
τον Πατριάρχην καΐ εάν αί κρίσεις και αί καταδίκαι τοΰ Πατριάρχου Τσχυον 
έν τή νήσφ. Διά ταΰτα πάντα καταδικάζονται δ μέν Νικόλαος Φιλανθρωπη- 

νός είς οκτάμηνον, δ δέ Μιχαήλ Καλοφρενάς εις τετράμηνον καΐ δ ίερεύς 

Αρσένιος εις ένιαυσίαν φυλάκισιν. 
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ΤΑΕΓΓΡΑΦΑ 

216Γ 1418, ιη0Π36 ]&ηιι&πο, ^ίε ΧΧΙΙΙ 1 
'?» 

Νίοοίαιΐδ ΚϋαηΕΓοριηό, ριεηοηιίηδίιιβ Νιοοί» ρ&ρ3, ΙίδΗί&ΙοΓ 0&η- I 

άίι3θ, οοΓ^πι θοτηΐηΐο οοηδίΐϋηίιΐδ εί ΐηϊεΓΟ^Αΐηδ ά0 ρΐ&ηο άΐεοτε ο&ηδ3ΐπ, ί 
ρΓορίετ ςνΐ3πι ΐρεε ϊιιίΐ; ηηρεΓ ίη Οοπδΐ&ηίΐηοροΐεηα, τεδροιιάϊΐ: ςιιοά ίρδθ 1 

5 ΐαϊί; ρΓο επιεπάΐδ οοΙοΓΪΙιιΐδ εΐ ίοΐΐδ αΓ^εηΐΐ εΐ; αΙία δϊΐ3Ϊ ηεοε553Γία ρΓΟ { 

2^τί^ ρΐαίιοΓίε, ί^ιιαπι εχεΓοεί;, εΐ 335οεΐαιιίΐ: 3θ εΐιαιη ειιιη ραραίε Μΐεΐιαείε 4 

0&1οίΓοη3, ςαϊ δΐηιίΙίίεΓ ίιιίΐ Οοπδϊαηίΐηοροΐεπι εαπι αΐΐςαϊΐιαδ 1>ιι1:Ϊ3 νΐπΐ ' [ 

νεπάεηάί ΐΙ)ί<1επι. ^^xι αυίάεπι ραρ38 ΜΐεΙιαεΙ άϊχίΐ (ΐιΐ3ΐΐίεΓ £ιι6γ&1; | 

(ϋείαιη εί ίϋηιι]§:3ί;ιιπι εοηίΓα εΐΐηι Ιιΐε Ο^ικϋάε ςαοά ίαεΓ3ί; δΐΐ^ΐ ΐηΙεΓ- -4 

10 άίεΐδ εεΐ6ΐ)Γ3ειο πιίδδε ρει ρδίΓίΗτεΙι^πι Οοηδί^πΠηοροϋδ εΐ: νο]εϊ)3ΐ; | 
δοΐΓε, 81 £αεήΐ: νεΓαηι ςιαοά {αεπί ίζ£ίΆ άίεί:3 ίηΙεΓάΐεϋίο εί ρΓορΙεΓ ; 

(1113111 031153111. Εί <ιιΐ3(ΐ3πι άΐε, (Ιιιιη ϊδίε Νίοοίαυε ΐιεί αά ιιίάεπάιιπι 
ρ3ΐ;π3Γο1ΐ3πι ΐη δαο ρ3ΐΓί3Γε1ΐ3ΐιι, 8ΐ3η(3ο δίο, άίεΙιΐδ ρ3ΐ:π3ΓεΙΐ3 ϊηίε· 

Γ08·3αΐ1; |1 ίδΐιιιη ΝΐοοίΑαηι |1 νηάε ειαΐ, ΐδΙε νβΓΟ Γεδροηβίΐ: ςυοά εΓ3ΐ; Οιε- 

15 Ιεηδΐδ; εΙ ΐρεε ΐηΐ€Γ0§:3ΐιίί ΐδΙιίΓη, δΐ εο8:ηο8εεΐ33ΐ; 5αρΓ33εΓίρΙηπι ρ3ρ3- 

ίεηι Μΐεΐιαείεπι ΟαΙοΪΓοπα εί; εί δεί6ΐ>3ί: (^αοά ΐρεε εοπιιηίδΐδδεί 3Η(ΐα3, ααε ; 

δίΐίί ορροηεΐ>3ηΙιΐΓ ; εΙ ίδίε Γεδροικϋί; ςιιοιΐ εο§:ιιθ5οεΐ33ί; (ϋοίηιη ρ3ρ3ί:ειη 
εδδε 1)οιιιιιη Ιιοπιΐιιειη εί ηίΐ πιαΗ 5θίε1ΐ3ΐ (1ε ίρδο. Εί: ίαείΐδ ιηιιΐίίδ ^ 

ΐηίεΓο^αίΐοηϊΒιΐδ ΐδΐΐ Νΐοοίβο ροΓ (Ιίοίιιπι ρ3ίΓί3Γθ1ΐ3πι εΐ δεπιρεΓ ιεδ- 

20 ροικίεηίε ΐδίο Νίεοΐ3ο δε πεδοίΓε 3ΐί<ιαίά ιηαΐί ρΓο ίρδο ρ3ρ3ίε, (Ιΐείιΐδ 
ρ3ΐ;Γί3Γθ1ΐ3 ΪΓ3ΐ;ιΐδ ίτιϊί; οοηΐΓ3 ΐδίιιηι Νΐεοίαιιηα εί άίχίΐ: ίδΙο: <!υαάβ νία, 

πιαΐβάίείβ/» εΙ εχρυΐίί ΐδίιιηι α δε. ϋΐεΐιΐδ 3η1;ειη ραρα Μιο1ΐ36ΐ 1ΐ3ΐιχιίΐ; ■ 
ί3ηιΐ1Ϊ3ΓΪ1;3ΐ:θηι νηΐιΐδ εαίο^επ ΟΓείεπδίδ, ςιαί νοεαίητ Β3Γΐ33ϊη, εί άητη 
οοηιιεΓδδΓεΙιΐΓ ίη εεΐΐη 5ΐΐ3, (Ιΐείιΐδ ρ3ρ3δ νί(1ίί νη3πι 1ίίεΓ3ηι, ς.ιΐ3πι 

2δ δΐιρΓ38εΓίρία5 εαίοδ’εηΐδ ΑΓδβηίαδ (Ιε ηιοη3δί6πο 83ηεΐί Αηίίιοηί] (1ε 
ΜαΓαΙα δεηρδ6Γ3ί (Ιίείο Β3γ133ιπ οοηίΓα (ϋείαηι ρ3ρ3ί€ΐη Μίο1ΐ36ΐ6ΐη. | 

2]6ν ^ι13η1 1ΐίίεΓ3ΐη νοίηΐί ιϋοίαδ ρ3ρ3 ΠαΙιειε εί ρΓθθΐΐΓ3Γε, ίαηάειη ςηοίΐ ;; 

Ιΐ3ί)ΐιίί ε3ίη ΐδίο ηιοίΐο; ιΐ3πι ίηιιΐίαιιΐί (Ιΐείϋηι ε3ΐο§:€ηιηι ΒατίΒαπι εί ■ 
(1ε(1ίί δΐίίΐ ί3ηίυιη ίΐε νίηο Άά ροίαπάιιπι, ςαοά ΐρεε ίιιΐΐ ΐηεί)Γί3ίιΐδ ίαΐί- . 

50 ίεΓ, ααοίΐ άίείαδ ρ3ρ3 αοοερΐί (ϋείαηι ΗίεΓαπι ^ε εεΐηΐπ δα3 εί ίρεε οαίο- ί 

^ειαδ ηοη δεηδΐί αΐίςιιιίά. □α3ΐη ϋίθΓΕΠί ίδΙε Νΐεοΐααδ 1ε§:ίί εί νΐ(ϋί - 

αιιθ(1 (Ιΐείιΐδ ε3ΐθ8:εηΐ8 Αΐδεπΐαδ νΐιΙείιΐΓ δοπρδϊδδε δΐιρΓ3δθΓίρΙ:ο ρ3ίΓί- 

αΓεΙιε άε ίαείΐδ (Ιιείί ρ3ρ3ΐίδ εί 3ρρ3Γεί ςηοίΐ ίρδε δίί ί3ΐη(ΐιΐ3τη νίοαΓίαδ 
ρ3ίπ3Γε1ιε ΐη ίδί3 ί6ΓΓ3. ΡεΓ ςιΐ3ηι 1ίϊεΓ3Πΐ \\ δοηΐ3εΒ3ί || εαίο^εταδ (ΐιια- [ 

35 ΙΐίεΓ Γπίίίεΐ33ί 3ΐί(ΐιΐ3δ οοηίεείίοηεδ εί (1αο5 άιιε3ίθ5 άίείο ρδίΓΐδίεΙιε, - 

ρείεηδ 3ΐ) εο 3ΐί<ιιΐ3, δίεαί νίάειε ροίειίί (Ιοπιίηαίίο ρεΓ ΙίΙίεΓαιη ί1ΐ3Πΐ, 
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(5110 εδΐ ίη πΐ3ηίΐ3α3 5αρΓ33εηρίί ραραίίδ Μίεΐιαείίδ. ^\19^ 1ίίεΓ3 1ΐ3ΐ)ίί3 

ρεΓ (Ιίείιιπι ρ3ρ3ΐ6ΐΏ ία ΟοηδίαηίίηοροΗ, ίδίε Νίοοΐ3ΐΐ5 δΐιΙ>δίίηεΐ33ί 
ΙιοποΓειη <1οιπίη3ίίοηίδ ποδίτε, (Ιίοεηδ ςιιοά {1οηιίπ3ίίο ηο5ίΓ3 ηοη νο1ε· 

40 1)3ί (^αο(1 3ΐί(ΐιιίδ ά& Κ.οηΐ3ηί3 1ΐ3ΐ3εΓ6ί ρτεοιροΓε ίη 0Γεί3 αΐίεαί, (ιαία 
ίΐΐί (Ιε Β,οπιαηία εΓ3πϋ ρΓοάΐίοιεδ εί ιη3ΐί Ιιοπιίηεδ, εί (^ηοά ίηείεΐιαί 
ιηαίε ίΐΐε, <4ΐιΐ δεΓίρδεΓΗί ηεΐ δΟΓί^εΙ^αί ΙίϋεΓΑδ άε 0Γεί3 ραίπειείιε εί 
3ίίίδ εαΙο^εΓίδ εοηίΓ3 αΐίοδ εΙεπεοδ, ςιιία ίδΐ3 ηοη ρΐ3εεί>3ηί (Ιοιηίηαίίοπί 
ποδίΓε. Εί ιδία νειίια εί δίιηίΙία ^1ί^■3 ίδίε Νίοοΐ3ΐΐδ άίχίί 6ΐί3η3 ίηηο 

4δ ίη ΙΙοπΐ3ηία δΟΓ νίΐ3ΐί Β3ηάιιΙο εί 3Iί^δ Υεηείίδ δίηε ΟΓεΙεπδίΙιιΐδ, (^αί 

ίχιηε 0Γ3ηί ίί)ί. 

21 νΐα διωρΌώΟη υπό του γραιρέως έκ τοΟ υΐαβ || 42 προ τοί $ο^^ρ$β^αΐ είχε 

γραφή βή, οπερ άκο?νθυθα>ς διεγράιρη. 

2 

(ϋ ΧΧΙΐυ δηρΓ3δεπρίί 

δαρΓΕδΟΓίρΙιΐδ Νίεοΐ3υδ εοΓ3ηι (Ιοπιίηίο εοπδίίίχιίιΐδ εί ίηίεΓο§·3ίιΐ3 

ςιΐ0(1 (Ι0ΐ3ε3ί (ΙίοεΓε ρΓορπ3Πΐ 03αδ3ΐη, ρΓορίετ ςα3Πΐ ίδίε ίιιίί ίη Οοη- 

50 δί3ηίίπορο1ίπι εί (ΐιιί(1 ίΓ3εί3υίί εί ίεί^ίί εί άίχίί ί1)ί, εί εαπι ς[ΐιίΙ)ΐΐ8 ρεΓ- 

δοπίδ, ΓΟδροηάίί <ιιιοά δϋρΓΗδΟΓίρίιΐδ ρ3ρ3 ΜίοΙηαεΙ εδί αηιίοϋδ εί οοπιρα- 

ίεΓ ίδίίιΐδ Νίεοΐαί εί ίη ηιεηδε 3ϋ§·αδίί ηηρεΓ εΙηρδί ίρδε ρ3ρ3, ίαπκιαδπι 
απιίουδ εί οοιηραΐβΓ δηηδ, άίχίί ίδίί Νΐοοίαο ςιΐδΙίίεΓ ίρδε 3αάίηεΓ3ΐ | 

φ. 2Ι7Γ άίοί (^ηοά ρηί)1ί(23ίηπι εΓ3ί ρεΓ ρΙαίεαδ ςηηΙίίβΓ ίρδε ίηίί ρΓΐηηίιΐδ άε 
55 οε1θΙ)Γ3ίίοη6 πιίδδβ εί άίοβΒαίηΓ ς[ηοά 03ΐο§:εηΐ5 ΑΓδεηίο άιχειαί ίιοο. 

Ιί3 ςηοά το^'αΒηί ίρδε ρ3ρ3 ίδΙαπι Νίοοΐ3ηηι (ΐηοά άεΙιεΓεί ήε δεοηιη ίη 
0οηδί3ηίίηορο1ίπι 3ά ρ3ίΓί3Γθ1ΐ3πι, ρΓο νίάεπάο εί δοίεηάο νεΓίί3ίειη 
ίδίίηδ ρπαΒίίοηίδ δηε εί, δί 0Γ3ί ίά, (ΐηοά άίοίαπι ίηίί άε ίρδΟ, (ΐηοά ίδίε 
άεϊ)εΓεί ρΓοεηΓαΓε οηιη ΐδίο ρ3ρ3ΐε ςηοά ηΙ^δοΙηεΓείηΓ δίηε ΗοεηϊϊαΓείηΓ 

60 άε άίεία ρΓίηαΐίοπε. Ιία ςηοά ίδίε Νίοοίαηδ, Γο§:3ίηδ ηιαίίηιη α άίοίο 
ρηραίε, αδοεηδίί εί ίηίί δεοηπι, 3ά εχρεηδηδ άίοιί ρηρηίίδ, νδί^ηε 0οπ· 

δίδηίίηοροΐίιη, νΙ>ί οοπιρηΓηίί οηιη ά.ίοίο ρ3ρ3ίε βά ρΓ6δ6ηΐί3πι ραίΓΐ· 
3Γο1ΐ6 εί άίχίί δίί)ΐ: «Ώοηιίηβ, αιιάΐηίιΠϊΐΒ ίη Οαηάίάα (^ηοά νο8 /^(?οίδίί8 

ίβίιιιη ραραίβ}η οββΒανβ α οβΙβύναίίοηβ ηιίεββ, βί (^ηα άβ ΰαηβα ββίΒίίβ 
6δ Ηοΰ}» εί άίοίηδ ρΑίΓίπΓοΙιη άίχίί ςιηηϋίεΓ οηΙοβτεΓηδ ΑΓδεηίηδ άε Μ3ηιΐ3 

άίχεΓ3ί δίί)! (ΐηοά άίοίηδ ρ3ρ3 }ΐ3ΐ5εΐ53ί ίη νχοΓειη ηηαηι ηιηΙίεΓειη, (ΐηί 
ΡΓίηδ ίηεταί 03ΐο§:Γε3, εί ίρδε 3θθ0ρ€Γ3ί 63ηι άε πιοπαδΐετίο δαποίΟΓηηι 
ΑροδίοΙοΓηηι εί άε3ροηδ3η6Γ3ί εαπι ίη ραΙαίίο, ςηία ίηίί ρΓΟ εη οοη- 

άεπιηαΐηδ ίη οίίίίίο 3άηοο3ίθΓηπι, εί ρΓορίεΓ ίδΙαπι 03ΐΐδ3πι ρΓΐηηιιεΓαί 
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70 611Π1 ιΐ0 Π1Ϊ353. «ί ηοΐ€ΐ>3.ί: ειιπι &ιΐ(ϋΓε, ιί:3. εΕΐιοΛ άεΙιεΓεΙ: ΪΓε ιιΪ3,5 ^ο- » 

ηαιη, δε<1, 5Ϊ αείΐεΐ ^ίίίεΓε νΞςαε Άά ηιεηδεηι ηιαΓίΐ], ςιιοά νεπίΓεΙ: είΐ&ΐΏ | 

δτιαδ δοειίδαΙιοΓ ΑΓδεπίιΐδ, Ιιιηε ειηάίΓεί ειιπι εΐ ίΐεΓεί. ^ε ΐρ5ο δίοαΐ ΐυάΐ- ; 

εΐιιιη ΐαάΐεαΓεί;. Εί ίδΐε Νΐεοίαιΐδ, &ιι^ΐεη3 ίεΐδ, άίχιί άΐοίο ρ&ρΕίί: 

αΗΰηβΗαΐ}ΐητ αά βιηϋαίβιη», ίά εδί: 0&ιΐ(3ίάεΐΓα, ΐδίε ποπ ροϊεΓαί; . 

75 άΐΠεΓε ίαηίαιη ϊΐ3ί, εΐ: δΐε άίεΐιΐδ ρ2^ρΆ άΐχΐί: ηποιΐ ηο1ε1>3ί; δΐ&Γε απιρΗιΐδ * 

{[){ &ά ιικίΐείιιπι, δεά ιιεπίτε Ιιηε, εί: δίε ΓεεεδδεΓυηΙ; ίηάε εΐ νεπεηιηΐ; Ιιπε [ 

εΐ ποη ίυίΙ; &1ΐιι<1 ίπείαιη ρεΓ άΐείιιιη ραρ&Ιεηι ηεΐ ΐδΐιιιη, ίη ρΓεδεηΙΐα ΐ 
<ϋεΐί ρ&ίηαΓεΙαε. ΙηΙεΓο^&ίαδ, 31 ΐιιΐΐ; αά Ιοδΐίίΐιιηι οαίο^^εΓυπι, ςιιΐ ίιιΐΐ: | 

1)αηηΐΐ:ιΐ3 ρεΓ άοπιίηαίιίοηεηι άε Οΐβία, εΙ; ςπΐά ΐΓαείαιιϊΙ: αεί ίεεΐί: αεί άίχίΐ: ' 

80 δϋίί, Γε5ροηάΐί: ςίαοά απάΐαεΓαΙ ΐΒίε Νΐεοΐααβ ε[αοά άΐεΙ:α5 Ιοδΐίίΐαδ εΓαΙ: | | 

2ΐ7ν 30εΓεΙαΓΪα3 εΐ ααιΐδ ραΐτίαΓοΙιε, ΐαΐί; ίδίε Νΐεοΐαπδ ευπι άίεϋο ραραίε αά 
ΐρδαπι ΙοΒΪίίίαηι, ρτο Γθ§:αηάο εαιη καρεΓ άίεϊο εαδα, ςαΐα. ίαΐΐ άϊεΙ:απι * 

ςιαοά ίρδε Ιοδίίίίαδ είΐαιτι εοηδαΙεΓ&ί; δαρεΓ ρΓίααίίοηε άίεΙ:ί ραραϋίδ. Οαί \ 

Ιοδδίίίίπδ άΐεεΒαΙ: ιιαοά ποη ΐηρεάΐεΙ)αί; 3ε ίη ϋαΐίΐ^αδ εί ιιποά ηοΐεϊιαΐ ; 

85 άΐοειε αΙίςαίά άίείο ΝΐεοΙαο. δεά ίδΙε Νίεοΐααδ δείαεΓαΙ: αί> α1ί]ε ςααΙίΙεΓ 
άΐείαδ Ιοδδΐίίΐπδ {αεταί εααδα ρηααΐίοηίδ άΐείΐ ραραίΐδ, εΐ ΐαΐί: αά ειιπι 
εί άΐχΐί δϊΜ ^αοά ιηαίε ίαείεί:αί ίηρεάίΓε δε ίη ίαΐΐίιαδ τεΐιαβ εί ςαοά 
ίά, ςίποί ίρδε εα1οβ·εΓα5 άϊχεΓαί ί3ίΐ Νΐεοΐαο, ηοη ίπειαί άίΓεείαπι, δεά 
άίεεί^αί εοηίΓαπαπι νεπίαΙϊδ. Εί τεεεδδΐί ίδίε ΐΓαίαδ εί ίπΓΐϊαίαδ α άΐείο 

90 Ιοδδίίίίο» εί ποΙαίΐ ΐΓε αιηρίίαδ αά εαπι, ίαηίαπι αά αεείρίεηάαπι εοπιεα- 

ίαηι αί) εο. Εί ρΓορίεΓ ίδΙαά ίδίε ΝίεοΙαπδ εοιπροδπίί νηαιη ερίδίοΐαχη, , | 

ιΐααπι νο1εΐ3αί άβδίίηαΓε άΐείο Ιοδδίίίίο εί εορίαιη είαδ νοίεΐιαί πιΐίίΟΓε ί 
ραίΓίαΓοΙιε, άίεεηάο εί 5εΓίΙ)0ηάο δπα ηιαία ορεΓδ, νί άΐείαδ ραίΓίαΓοΙια 
£αΓεί εοηάίίίοηεπι άΐείΐ ΙοδδίΕί], ςααΙίίεΓ εαΐ ηιαΙαδ Κοιηο, εί ςαοά I 

95 εο^-ποδοαί ευηι ηπαΐίδ εδί. Οπαπι ερίδΙοΙαπι ποη ροίπίί πιίίίεΓε ρΓεάί- { 

είίδ, ρΓορίεΓ δαίιίίαηι Γεεεδδππι δΐιιιιη άε Οοηδίαηίΐηοροΐί, δεά εαιη I 

Ηαίιεί ραρα δαρΓαδΟΓίρίαδ. [ 

84 προ τοΰ ίηρβάιβύαί είχε γραφή ίηρβ, δπερ άκολούβ-ως διεγράφη ϋ 8δ Ιείβ έπα- | 

ναληφΟέν ώβέλισα. 
ι 

ζ 

Ραρα Μίεΐιαίΐ ΟαΙοίΓοηα, ΙιαάίίαίοΓ ί)ΠΓ§:ί Οαηάίάε, εοΓαπι άοπιίηίο 
99 εοπδϊΐίΐΐίιΐδ εί ίηίεΓ0§:αία3 άε ρΐαηο άΐεειε ρτορίεε ηπαπι εαπδαπι ίρδε ίπίί - 

2ι8γ πιιρεΓ I ΟοηδίαηίίηοροΗπι, τεδροπάΐί ςηοά ίπίί ρΓο ίηεΙίηαηάο ίη εεείε- ■ 
δί]δ εί ΡΓΟ νεηάεπάο ςπίηςπε δεπ άεεειπ ί^πίαδ νίηί, ςπαδ ΙιαΙ^εάαΙ. Εί | 

εδί νεηιηι ^ποά ίη πιεηδε αυ^πδίί ππρεΓ είαρδί, απία ίπίί άίππΙ§;αίπιη I 

ίη ίδία ίεηα, ροδίςπαηι άε Κοηιαηία ΓεπεΓδΠδ ίπίί Οαηάΐάαπι ]| Αίδε- Ι 

ηίπδ |] εα1ο§·0Γαδ, ςποά ίδίε ραρα ΜίεΙιαΗ ίπίί ΐηίεΓάϊείπδ δίπε δΠδρεηδΠδ 
105 α εεΙεί^Γαίίοηε ηιίδδε, ίαΐϊίει ^αοά οπιηεδ νΐίαάαηί νεηίΓε αά απάίεηάπιη 

ιηίδδαπι είπδ. εί ίπεΓαί άίείπιη ςιποά άίείπδ εαΙο^εΓΠδ ρπάΠεαπεταί εί 
άϊχεΓαί Ιιοε εχ ραιίε ραίηαΓοΙιε ΟοηδίαηίΐηοροΗδ, ίδίε ίπίί αά άίείπιη 
εα1ο§;εΓπιη εί ίηίΘΓΟ^απίΙ εηπι, δί είαί νεΓΠΠι ςηοά ίρδε άΐχεΓΐί ΐδίπΰ, 
νί δΟΐΓεί ίδίε ραρα ρΓΟπΐάεΓε άε ίαεΙίδ δπίδ, πε τειηαηεΓεί εηπι ίηία- 

ΙίΟ Ωιία Οίείπδ απίεπι εα1ο§τ6ΓΠ8 τεδροηάίί δε ηίεΙιϋ δεηε άε Ηαε τε, δεά 
ηΐείιΐΙοΕηΐηπδ ίαιηα εΓαί ς[ηοά ίρδβ εα1οο:0ΓΠδ εί ςαΐάατη ποιηίηε ν§;ο1ί- 

ηπδ δαΓπιεα άίχεΓαηί άίεία νετί^α. ΡΓορίεε ςποά, ρΓΟ ρπΓ§·αίίοηε δπα, 

ίδίε ίπίί αά ρΓεδεηίίαπι ραίηαΓεΙιε δπρΓαδΟΓΐρίΐ, ααΐ ραίπαΓοΙια ίηίεΓΟ- 

§^απίΐ ίπηε ΐδίππι ραραίεπι νηάε ειαΐ εί ςποά εΓαί ηοπιεη δππιη, εί ίδίε 
115 ιεδροηάίί δε εδδε άε ΟΓεΙα εί ηοπιεπ δπππι εχρΓεδδΐί δΐΗ. Εί ίπηε 

άΐείπδ ραίπαΓεΙια άΐχΐί: Ιιι ΐΙΙβ Ι^βοίδΙΐ 8ίο βί 8ΐ€"?» εί ηαΓΓαπιί 
αΐίίίπα, άε ααΐΙιαδ ίπεταί ίδίε αεεαβαίπδ. Ι'πηε ίδίε ραρα τεδροπάΐί δίΐ^ί, 
άίεεπδ; αΟοιηίϊΐΘ, νΐιί βδέ ςιιί ^ηβ αοΰη8αί άβ· ^^ίζδΡ βρο ηοη δηηι ίη 
οηίρα»; εί ίρδε ραίΓίαΓοΙια άίχίί: «ΟαΙορβνιΐΒ Ατ36ηίη8 αοοΜΒαίλίΙ ίβ άβ 

120 ΐδίίδ ΰτίιηίηίΙ>ιΐ8 βί ςηίά άίοΐΒ}» εί ίδίε ραρα άίεείιαί ςποά ηοη εΓαηί 
νεΓα εα ςπε ορροπ6ί)αηίαΓ δίΜ. Ταηε ίΐΐΐ άε εαρίίπίο ρΓεάΐείΐ ραίπαΓοΙιε 

φ. 2ΐδν άΐχεΓπηί <ιποά ποη εταί ίπδίππΐ, ο,ποά ίδίε ρειΪΓεί εί δίαΓεί | δπδρεπδπδ 
α εεΙεάΓαΙίοηε ηιίδδε, αυία, δί δαεετάοδ άεάεΙ>αί δΠδρεηάΐ α εε1εΤ3Γαίίοη0 

άίπίηί οίίίεί], ορροΓίεΙίαί ρΓίπδ, ^ποά αεεπδαίοΓ εδδεί ρΓβδεπδ εί ςηοά 
125 ρΓοΙ^αΓείΠΓ ρεΓ δερίειη ίεδίεδ δαΙίεπι, ίά ςηοά οΙ>ίείεΙ)αίπΓ δίάί, ΐία ^ηοά 

άβάεΙιαί ίδίε ραρα ρεηηίίίί αά εε1εΐ3Γαηάππι εί ςηοά ποη δΐαιεί οείοδπδ, 

ροδίςπαπι ηοη εδί ρΓοΙοαίΐο £αεία οοηίΓα εηπι, δεά ι^παηάο νεηίεί ίΐΐε, 

(ΐπί 6ΠΠ1 αεεπδαπίί, εί εχαπιίπα£)πηίθΓ ίεδίεδ, ίππο ροίεΓίί εο^ποδοί δί 
άεΙ^εΒίί ίίεΓΐ δίάί δπδρεηδίο. Εί δίο ϋ άίοΙαδ |1 ίδίε ραίΓίατοΙια άΐχΐί ίδίί 

130 ραραίί ςποά ΐΓεΙ εί ποη εδδεί δΠδρεπδΠδ άε ο£ίίαο άίπΐηο, δεά, δί αοεπ- 

δαίοΓ δππδ νεπίΓεί οοηίΓα επτη, ςποά ίππο ίρδε ά6ί>εαί ΐ| εΐΐαπι 1| ίτε αά 
ρτεδεπίΐαηι άΐοίΐ ραίΓίαΓοΙιε ουπι δπα άείεπδίοηε. Εί δΐε τεοεδδΐί ίηάε. 

Ιίεηι άίχίί άΐοίπδ ραρα ^ηοά ίη Κοπιαηΐα £εείί απιίοίείαπι οππι νπο οαίο- 

^εΓΟ 0Γ6ίεη36, ςπί νοοαίπΓ ΒαΓίααιη, ςπΐ αΒεδί άε ΟΓεία, ίαπι δπηί αηηί 
135 ΧΧά πεί είΓεα. Εί άππι οοηπεΓδαΓείπΓ ίδίε ραρα ίη εεΐα άΐοίΐ οα1ο§·6Π 

άοηιεδίίοθ, νίάΐί νηαπι ΙίίεΓαπι, (ϊπε ίπεΓαί δοηρία άίοίο οαΙοδ'εΓο, ςπαπι 
δπδρίοαίπδ £πίί ίδίε ραρα οίποά ίπίδδεί δίΒί οοηίΓα ίρδπηι άε ΟΓεία, 
ρΓορίεΓ ι^ποά αΐ^δίηΐίΐ ίδίε ραρα εαπι εί Ιε^ΐί εί νίάΐί ςιιοά δπρΓαδοπ* 

ρίπδ ραρα ΑΓδεηίπδ δΟΓίρδεΓαί εαπι οοηίΓα ΐδίππι ραραίεπι. ΡεΓ ςιπαπι 
140 ΙίίεΓαπι ίρδε οαΙο^βΓΠδ νίάεϊΠΓ ηποά δοηρδεΓΪί 1| βίΐαπι || ραίΓίαιεΙιε δπ- 

ρΓαδΟΓίρίο εί ςποά πιίδεΓίί δίάί οοηίεοίίοηεδ εί άποαΐοδ άποδ, ρείεπδ οεΓ· 
ίππι οοηδίΙίαιη δπρεΓ αΙΐςπίΒηδ οαδίΐ3Πδ, ίη ςηα ΙΐίεΓα Ιαπ§:ίίηΓ είίαηι άε 
ίαοίίδ ίδίίπδ ραραίίδ, ίία ςποά νίάειείπι ςποά άίείπδ οα1ο§:εηΐ3 εδδεί 



Μ. *Ι. Μανούσαχα 

νίθ3πιΐ5 δαρΓ&δοηρίί ρ&ΐ:παΓθΙΐ0 ίη Ιι&ο 10γγ3, οοπίΓ^ ίηίεηϋϊοηοΕα άοπιί- 
145 ηδΗοπίδ. νη(ΐ6 ρΓ636η1:3ί: άιοίππι Ηίειππι άοπιΐπίο, ςαοά νΙά^Άί θ3πι ε£ 

(ΐιιε ίη 0& 5θπρί& 5ΐιπί:. 

143 προ τοί νΐάβνβίΐίΓ είχε γραφή «ί, δπερ ακολούθως διεγράφη. 
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'Ρ· ΤΓ&πδΙαίίο ά€ §;Γ0ΟΟ ίη ΐ3ΐ;ίηιιπι 

ΗοηοΓαΗΙί^ύιηβ ΐηίβτ ηιοηαοΗοδ 8αΰβνάοΙβ8 ΒανΙααπι, ΥΗπαιη, 8β- 
οηηάηηι άηρίίΰβιη Ηοητίη&ηι, βιιηι βαηοίο ραίν& Ιηο, βί οηιηίϋηΒ Ι| ταϋο- 

150 ηΐϋη$ II ίηίβ, (^ηΐα βί β^ο βαηηβ 8Μ?η νε^ηβ ηαηο, νιιηα^ηίηβ ΟΊηηιβαηβϋ 
άβί. Ρνβίβτ ρβν νβΗΙαίβΊΠ ηιηΙίιΐΊη (ιι% ίηβηηαίηε βχ ςηο αρριιΐί Οτβ- 
ίαηι; ρνορίβν Ηοο ηββ εοΗρεΐ Ιΐόί. ΜϋΙΰ άοΊπΐηο ηοείτο υπάτη Ια^βπφη 
οοη/βΰίίοηητη ρβτ ΝίοοΙαηηι Αηιαναάο βί άηβαίοε άΐίΟΒ αητβοβ; ρτοβητα 
βνρο, αοΰϊρβ βθ8 βί ρονιά άοηιίηο ηοείνο. Ρβίο αηίαη άοηιίηο ηοείτο άηαε 

155 ρβϋίίοηβΒ άβ 8αο6νάοαΐ)η8: ρνίηιηιη ρηιάβπι 8ί, αΰβί^ιιβ νβνύο βί οαΐίΒα, 
8αββνάθ8 ρβνοη88βταί αΐίηιη βαοβνάοίβηι, ηηα οαηοηβ βηηαίιιν ριά ηοη 
ρββοαί; Βββη,ηάηηΊ αηίβτη, εί ρηίΒεαοβνάοε ίΐίβνϋ βίηβ αά βοηίιιταΐνίββιη 
εΐιιβ βοΗϊΙβραηι βχ (αΠε, (]ηθ ίηηαίην βί ίΙΙβ; Ηβο εβνίύο βί άο^ηίηο ηο- 

8ίνο, 8ονί})θ αυ,ίβπι βα βί ίΐΰί, νΐ βί ία. ονβ βχροηαε άοιηΐηο ηοείνο. ΒοΙί·^ 
160 οίία αηίβιη βί ρνο νηο βοηβΒΒονβ, ςηαηΐηηι ροίβε, ρνο ρηο ιηϋΐο άποαίοε 

άηοε; ηουιβη αηίβιη ερΐνίίηαΙΐΒ ΝβορΗρΙηβ. Μϋίο ίϊδί ρβν ΝχβοΙαητη 
Αχηαναάο ραηβε ββϋΐίΊη, ρηα8 Ιώί ηιίίϋί ΒριχήΙΐίαΙΪΒ ραΐβν ΝίΙν,ε, Χΐ^ 
βί υηιιηι βαεβητη βρο. Εαβ Ιβίαηίαε ραίΗ Υοείβιο βί τηίΐίο δίίιί υηητη 
ντββοίηιη βίαπιτη. ΒοΗβϋα ηήηηϋηι ριιοά 8βία8, ςηίά ηοΐιιβνϋ (αοβνβ 

165 ίείβ, φιΐ αβββάχί ίΙΙπβ, ΜίβΚαβΙ ραραβ, βαίορνββ νίν, βί εαήϋβ ηοΜε; βί 
άβηε ηιβΙ'αβίαί άΐρηηχη υίάβνβ υθ8. ΙΙΙηβ ιηιίίβί ^ηβτηάατη, ρβίβηε άίρηί- 
ίαίβηι δρίνίίηαΙϋαΗδ, άβ ΟΙανβηϋα ΐά β8ί. Εί βχροηβ άοηιίηο ηοδίνο ρηοά 
αάΚΐίο ηιηηάαηιΐδ || βεί 1| βΐ τηαρίε ^ιιοά {βηιίηατπ αΒδΗχηρείί άβ ρτορηο 

2ΐ9ν Ιοβο^ ρηβ βί άβββδδίί. ΗάΙοηίί βΙίαηι Ηηηο βί 1 βριεβορηβ οοίοεηηι ιιβΐ 8η- 

ΏΟ δρβηεηηι. Νηηο αηίβηι ((ηία νΑάηαιιίί νηΐί β[[ίβί βοηβεεον ΒρίΗίηαΙίε; βί 
βχροηβ α ίβ αά ραίτίανβΗαχη, ηβιηίηβ αΐίο εβίβηίβ. 

Οοηδίίίηίίηηηι ερίηίιιαίίίαίίΒ βοη^'ββείοηίδ, ςηοά ίίΜ δβνίδο, εοΐϊοίΐα 
άανβ Ηοχηίηί ϋοηο, 8βά, εί ηβηίβΙ εβτ ΝϊΰοΙαηε Ανηαταηάηε ίη Οτβίατη, 

δίΰί άα εβτίρίηναηι βί δοΗβίΙα. ΕαΙηβήβ, βί εοηϋβ ιιοΜβ βηηι ρηιηο 
Γίδ ηαηίρίο, ^ηοά νβηίβί, νί εοίαιηηδ ςιιαίϋβν β8ίί8;ϊηίη8 Ιίίβναιη εαηβίί 

ραΙνίανβΗβ §ηηί άηβαϋ βί δβίαε βί ίη. 
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Ρ3Ρ3 ΑΓ50ϊΐΐίΐ3 ρηειιπίδΙίΟιίδ, ΙιαΗίαΙοΓ ηιοηαείεΓΐ] δαηεΐί ΑπίΗο- 

ηϊ} (10 Μ3ηιΐ3, οογ&πι άοηιίηΐο οοη3ΐ:ίΙ:ιιί:ιΐ5 εί: ίηί;0ΓΓθ§:3(:η5 άε ρΐηηο, 51 

ίρ5ε 3εηρ5Ϊί νπαπι ΙΐϋίεΓ&ηι εαίο^ετο Β3Γΐααίπ, ΟΓεΙεηδί, ςαί πιοΓηΙιΐΓ ίη 
180 ΟοηΒΙηηΙίιιοροΙί, ςηθ ΗΐεΓα ίιιίΐ 5ΐΚι οδίεηεη, Γεδροηάίί: αηο<1 δίε ίρδε 

δΟΓίρδίΐ: εηιη εί ιηΪΒίΙ: || ϋΐ^ηι |1 άίοΙο εαίο^εηο ΒΗΓίηηπι. ΙηΐεΓΟΕ^αίιηδ, 5Ϊ 
δοπρδίί; βΐ: πιίδίί; ηΙίςιίΑΠί ^Ιί^ιπ Ιίί;εΓ3.ιη ρ3ΐ:π?ΐΓε1:0 Οοηδί^ηΐίποροΐίδ ρΓΟ 
α1ί(ΐιΐΕ ε3ΐΐδ&, τεδροπίΐίί; <ιιιο(1 δίε δοπρδίΐ δίίιί, ρείεηδ οοπδίΐίηπι δίι 0Ο 
δτιρεΓ ηΐίςιΐϊΐηΐδ ε^δίΒηδ δρΐτίίιι&ΐίίιυδ. Ιη1:εΓο§:3ίη3, δί δοίεΐιαΐ ςιηοά άίδ- 

185 ρΙίεεί; (1οπιΐη3ί:ΐοπΐ ς[ΐιοά ηΗςηίδ δΟΓίΒαΙ: ^ε Ιιαε ίεΓΓα δηρί'&δεπρίο ρηίη- 

ηΓοΙιε αθί ςιιοά άΐείαδ ρηΙηαΓοα δεπΒηί: αΐίεηί ίη Ηαε ίεΓΓη, ςιΐ3 τε 0γ§ό 
ρΓεδαπιρδίί: ίδίε εα1ο§·εΓΐΐδ δΟΓίΒεΓε άίοΙο ρ^ΐΓΐ^ΓεΙιε, τεδροηίϋΐ: <ιιιοά ηοη 
ϋΓεάεΙιαΕ δΟΓίΙιεΓε 3.1ί^ιιίά, ςηοά εδδεί: οηεπδ άοΗΐίη^ϋίοηίδ δΐίςηο ηαοάο, 

ηοη ϊηηΐηηι ίΜ, δεά ηεΐιΐε εΐίηιη ^ηΐη νείΐεί ροίΐηδ ραΐΐ ιηαχΐιηηΐΐι ρε- 

190 παπί, ς[ηαπι νβΐίε δΟΓίΙιεΓε ηεΐ ίαεεηε αΐΐίΐηΐά, ηποά ηοη ρΙαεεαΙ; άοιπί- 
ηαϊίοηί, ηεε δείοΒαί; ςηοά εδδεί νεΙίΙιιιη ςηοά αΐίαηΐδ δεπίιετεί <ϋο1ο 

€ρ. 22θΓ ραΐήαΓεΙιε, ςιιΐα ίδίε ε3|Ιο§·0ηΐδ δίεΐίΐ: ίη ίπδΐιία δίαηι^εε ρεΓ αηηοδ ΧΙ] 

ίπ ΗοΓειηίΙιοΓΐο ίΐΐο, νΒί ηοη ροίειαΐ: δΟΐΓε, δί άίδρΗεεΒαΙ άοηιίηίο αά 
δεηάεηάηαι άίεΙο ραΙπαΓοΙιε, εΐ: ΐά, ςυοά ίείε εαίο^εηΐδ δεπρΕί!:, εταί 

195 ΡΓΟ ΒαΙιεηάο εοπ3Ϊ1ίηηι δαρετ αΙΐ^αΐΒηδ εαδίίιπδ δρίηΐηαϋΐιηδ εί: ηοη 
ΡΓΟ αΐίαηα αΙία ίηίεηΐΐοπε. ΙηΙεΓο^ταίαδ, δΐ <ϋχί(: εί ρπΗίοαιιίί; ίη ίείΓα 
ίδϋα ςηαΙίΐβΓ βΓαί ρΓΐηαΙηδ άε οεΙεάΓαίίοπε ηιίδδε ραρα ΜΐΛαεΙ Οαίο- 

ίτεηα, εϋ ςηα άε εαιΐδα άίχίΐ: Ιιοε, Γεδροηάίί: αηοά, ςηαηάο ΐδίε εαίο^ε- 

ΓΠδ ίαίΐ: ΟοπδίαιιΗηοροΙΐηι, Βίιηϊΐπηδ ΥδΙπ^ο, ττιειεαΙΟΓ, ίηίί: εΙίαιπ ΐΠηε 
200 εί άΐχίί: ΐδΐΐ εαίο^ειο ςηαΙΐίεΓ άίεΐιΐδ ραρα ΟαΙοίΓεπαδ Γ0§;αηεΓα1; ειιηι 

^ιιοά άεΙιεαί; ΐηρείΓαΓβ εϊ ρΓοειίΓαΓε δοΐαΐίοηεπι ρΓο άίείο ραραίε, ηηία 
ίρδε αεεερεΓαί; νηαηι εαΙο^^Γεαιη ίη νχοΓεηι; εί νοΙεΒαί: εοηδαίειε άίεΙυδ 
Βΐιηΐίηιΐδ ίδΕαηι εαίο^^ειππι, ςηϊά άεΒθΙιαΙ ίαεετε εί ίδίε εαΙο§·εΓα5 άΐχΐί 
δίάί (ΐηοά άεάεΓεΙ: άίιπΐΠεΓε αά ηηεΓεηάηπι ΙαΙία, ςπία ηοη ΟΓαί Βοηηιη 

20δ ςηοά ίρδε ηιίδοεΓεί: ίδΙαδ τεδ. Ιρδε αηίειη ΟΐπιίίΓΐηδ άίχίΐ;: «βρο βί 
τορα,ίηβ βί νοίο ίηίβνορανβ βί (^ηβτβτβ αά οίίίίηβηάηηι Ιϊββίΐίίαηι δϊιιβ 
βοΙηίίοηβηι ρτο άίοίο ραραίβ». Οιιαπάο αηίεηι άίεΙηε εαίο^εηΐδ ίηίί: ίη 
ρΓεδεηΐΐα ραίΓίαΓεΙιε, ςηαάαηι άϊε, ίρδε ραΐΓίαΓΟΙια ίηΙεΓ0§;αηίΐ: ίδΐηπι 
εαΙοβ-εΓαηι, δί εο§ταθ8εεΐ3α1: 3ηρΓα3επρί:ηπι ΟαΙοίΓΟπαπι εί δί εΓαπί νει·α 

210 α1ϊίΐα&, ςαε άίεεΒαηίιΐΓ εοηίΓα ειιιη; ε1 ί3ί:ε εα1ο§:εηΐδ Γεδροηάίί (^αοά 
εο§:ηθ5εεΙ)αί ίρδίιηι ραραίεπι ΟαΙοίΓοπατη εί ςηοά νεΓΪίαδ θΓαί άε ίΐΐίδ, 
ςυε οάΐείεΒαηίιΐΓ δίηε άίεεΒαηίπΓ άε ίρδο ραραίε ; εί ίηπε ίρδε ραίηαΓοΙια 
άίχίΐ: ^ηοη αηάίαίίδ ιηίβδαπι βίηβ είιιβ ηοη Ηα1)βαΗ8 ίρεηηι ραραίβΜ». 

168 (βϊϊΐίηαΐη διώρθωσα (πρβλ. νιάαανίΐ 170 ) : δβοηηάατν. 6 κώδιξ. 
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220ν Πί 25 ίαιιυδπί 1418 

215 ΟιίΓη ί&οία ίαίδδεί €θΠ5θΐβη{:ί& Γ€§:ίπιίπι 0γ61:6 (ϊΐιοά ^ηί^3^τη ρ^ρ&δ 
Μίοίη&ΐί 03ΐοίΓοη3. άε ΟιεΙπ νεηεΓ&Ι: άε ρδΓΐ;ίΐ3ΐΐδ ΚοπίΕπίβ «Ι; {εοεΓαί: δε 
8ΐΙ)δο1ιιΐ ύε οεΓία ορροδϋΐοηε δΐΐ^ί ί^οίΆ ρεΓ πΗ^αοδ ΟΓεοοδ, νηάε ποη 
ροίεΓ&ί παίβδ^Γπ οεΙεΙ^ΓαΓε, ςυία οαΙραΙ^&ίαΓ άεδροιίδδδδε ςα&ιηάαίη 03ΐο- 

§Γεαιη, εΐ ΐιΐεο ρθΓ άίοίυηι Γε§:ίηιεη ίαοία ίαΐδδεί ίηςιιίδίΐίο δαρεππάε, 

220 ςιιία ίηίεηίΐο (1οηιίη3ίΐοηίδ ηαηςιιαιη ίιιίΐ; ςιιοά ρ3ΐή&Γθ1ΐ3 0οηδΐ3πί:ί· 
ηοροΐΐδ €χεΓ063ί; Ιιίο δΐιαπι ρ3ΐ:π3Γθ1ΐ3ΐ:ιιπι ηεςαε ρθηιιίδε3ΐ: δε ίη £30{:ί8 

Ιιαιιΐδ ίπδΐιΐε, ρΓο 1>οηο εί ραοίίίαο 5ίαίη Ιιαίιΐδ ίηδίιίε. Εΐ ΆηάιίΆ οοη£εδ· 
δΐοηε Νίεοίε ΕΐΙ^πίΓοριπο, ρΓειιοιηίπ3ΐο Νίεοΐπ ρ3ρ3, 30 δυρΓ^δοπρΙο 
ΜίοΗδΙί ΟπΙοίΓοη^ 30 ρ&ρ^Ιο ΑΓδεπίο, ρηεϋπιαίίοο, ΙίδΗί&ΙοΓε νιάεΐΐοεϊ 

225 πιοη&δΐιεη] δ^ηοΐί ΑπΛοηΐ] ΰε Μδπιία, νίδα είΐαιη αιΐδάαπι Ηίετα ηιΐδδα 
ρεΓ 5ΐιρΓ35οπρ1:ιιπι ρπραίειτι ΑΓδεηϊαιη ρηειιηιαίίοο 3ά ρ3Γί:ε3 Κοπίδηίθ, 

ρεΓ ςιιαιη εαΐάεηΙεΓ αρρ^ΓΟί: δαρΓαδοηρΙηιη ραραίειπ ΑΓδεπίαηι ^ρρεί- 

ί3Γε ραίΠ9.Γΐι&ηι άοΐΏίηυιη δΐιιιπι εΐ: ρεΙεΓθ οοηδίΙία εΐ £&οεΓ0 ρείίίιοηεδ, 

ΐ33Ϊ)ί£ο ροΓ οοηίεδδίοηεδ ΒΐιρΓ3δθΓίρ633 (ϋοΙιιΐΏ ραρ&ίειη ΜιοΙιεΙι Ιυΐδδε 
230 0οηδΙ:3ηί;ίηορο1ίηι ρΓΟ £30ΐεηάο δε αΐ^δοΐαί 3 άϊαίΆ ορροδίΐίοηε εΐ άίοίιιπι 

Νίοοίαιιπι ΡϊΙ&ηίΓορίπο άεάΐδδε εί οοπδΠίιιπι εΐ £311010111 εΐ ίαίδδε ΐϊΐεάια- 

ίΟΓεπι Άά οΐιΐίίΐεπάιιπι δΐ^δοίηΐίοηεηι ρΓΟίϋοΙ&ηι, εΙ δαρΓ35θπρ{:αΓη ρ3ρ3· 

Ιεπι ΑΓδεπίαηι ίαίδδε 03αδ&ιη ρο1;ί55ίΓη3ηι ίϋίηεπδ άίοΗ ρ^ρδίΐδ ΜίοΙίδΙί 
234 0α1ο£Γοη3, ςαία ίεοεΓαΙ: ίρδυιη εχοοπιιιηίθ3Γί, οοηδίάειαίο εΐίδιη ααοά 
221γ άοιηίπδοίο άαοβίίδ ηαηςια3πι νοΙαίί δΙίςιαεπι ερίδοοραιπ [ ΟΓεοαπι Ηίο 

πίδηοΓε ηεε αΙίςαεηι Ογοοππι άεΐ^ετε ίίοΓί ρ3ρ3ίειη, ηίδί ροΓ ιπεάίαπι 
άοπιίηοΓαπι 033ΐ:ε1ΐΗη0Γαιη ΟοΓΟπί εΐ Μοίΐιοπί, εί: ςα^πίδ πι^Ιη εί δΟΗπ· 
άαΐΒ ροδδεηί δοςαί ίπ ρΓείαάίοίαπι δίαίαδ οοπιαηίδ νεηείΪ3Γαηι ίη 1ΐ30 ΐη· 

3αΐ3, δί ροΓ ίδίοδ ρ^ρ^ίοδ ά3Γ0ίαΓ οΙιεάΐεηίΐΕ άίοίο ραίΓίδΓοε εί δί ίαάίοία 
240 εί οοπάεπιπ3ίίοηεδ άίοίί ρ^ίπΕΓοε ίι^Ι^ειεπί Ιιίο Ιοοαηι, οαηάεπιπαίαδ οδί 

5αρΓ3δοπρίαδ Νίοοίααδ Ρίΐ3ηίΓορίηο, ρΓεηοιηίηαίαδ Νίοοίδ ρ3ρ3, ςαοά 
3ί3Γε άεί>ε3ί οοίο ηιεηδεδ ίη 03ΓοεηΙ)α$. ϋ Ιΐεηι || οαηάεηιπδίαδ εδί δα· 

ρΓΕδΟτίρίαδ ραρ&δ Μίο1ι&!ί θ3ΐο£Γοηα, θ[αοά δίαΓβ <1ε£)εαί ιηεπδβδ ^απΙαοΓ 
ίη 03Γ0εΓίΐ5αδ. Ιίειη οαηάεπιηαίαδ εδί δαρΓαδοπρίπδ ρ^ρ^δ ΑΓδεηίαδ ςηοά 

245 δί3Γε άεΐ3€3ί απο 3ηηο ίη ο&ΓοεΓίΙ^αδ. 

232 προ του ίΗηβνίδ είχε γραφή βΐ ίεηβαβ (;)< άκολούθχος διεγράφη || 
238 άΐϋίο ραίΗαϊΌβ προστεΟειμενον μετά το τέλος τοΰ εγγράφου διά παραπομπής. 
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ίϊ· * II ' *·1'ι ^ .Μ.ί1|»ι^>ίΙ ^ ί.,.. 

|Μ> .1*%* ΐΙϋΛ·* (V · « 4 «Ι 

\ ■ < Λ* 
• < ! γι.Μ ρ 

3'. Τό ύπ’ άριθ·. 6 έγγραφον (25 Ίανουαρίου 1419). 

. Φιλανθ·ρωπηνοΰ, ίερέως Μιχ. Καλοφρενά καΐ ίερομονάχου Αρσενίου 
3ί3ίο ιϋ λ^οηοζία — Οηο^ άί Οοηάίπ 30: Μεπιοη&Ιί αηίΐοΐιί, 
τετράδ. 53 (οΐίίπ 4313), 1417-1419, φ. 220ν-22ΐΓ. 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 

1 
2, ΝίοοΙαιΐδ ΡίΙαηίνορίηο, ρνα€ηο7ηίηαίΗ8 ΝίοοΙα ραρα. *0 Νικόλαος Φιλαν- 

^ρωπηνός δεν προκύπτει έκ των εγγράφων οτι ?ίτο ίερεύς, παρά τήν δευτέραν ταΰ- 

την προσωνυμίαν Νιχόλας Παπάς, χήν οποίαν εφερε. 

12 · 13. αά νιΛβηάηπι ραΙνίανοΚΜη. "Ητοι τον Ίοοσήφ τον Β', περί ο·δ βλ. ανω¬ 

τέρω, α. 96, σημ. 1-2. 

13*14. ώίείΐίδ ραίΗατοΗα ίηΙβπ'Ο^ανϋ ίβίηηι ΝίοοΙαιιτη ιιηάβ βί'αί. 'Ο ίσχυρι- 

σμός οΐτος δεν φαίνεται αληθής. "Αν ό Πατριάρχης Ιωσήφ Β' ουδέ καν έγνώριζε 

τον Φιλανθρωπηνόν, ό Καλοφρενάς δεν θά είχε χρησιμοποιήσει τοϋτον ώς μεσολα¬ 

βητήν παρά τφ Πατριάρχη. Ό Φιλανθρωπηνός όμως, έκ φόβου κινούμενος, προσεπά- 

θησεν εις τήν προίτην ταύτην κατάθεσίν του ν’ απόκρυψη τελείως τούς μετά τοΰ 

Ιωσήφ συγγενικούς δεσμούς του ( βλ. ανωτέρω, σ. 96 - 97 ), παριστών δτι προσήλ- 

θεν ώς άγνωστος καΐ άπεπέμφθη κακώς ύπ’ αύτοΰ. 

34. ρβ^ ^Ηαηι ΙϋΙβί'αηι. Βΰτΐύώαΐ βαίορβ^υ^... Αύτούσιον χό κείμενον τής επι¬ 

στολής τούτης παρατίθεται περαιτέρω (—εγγρ. 4). 

45- 8β}' νίίαΐΐ Όαηάηίο. Οδτος θά ήτο γνωστός Βενετός τής Κρήτης, παρατυ¬ 

χών τότε έν Κωνσταντινουπόλει. 

2 
67 - 68. άβ ηιοηαδία'ίο 3αηοΙοηίηι ΑροείοΙοηΐΜ. Ή μονή τών'Αγ. Αποστόλων, 

ήτις έκειτο—ως καί ή τοΰ *Αγ. Αντωνίου, ένθα ό Αρσένιος — εις τον Μαρουλαν, 

προάστιον τοΰ Χάνδακος, καΐ ήτο προφανώς γυναικεία, μαρτυρεϊτσι καί εκ δύο εγγρά¬ 

φων, από 1 καΐ 2 Απριλίου 1390, έκδεδομένων ήδη ύφ’ ημών εις < Κρητικά Χρο¬ 

νικά», τόμ. 12 (1958 ), σ. 396-397 και μνημονευόντων τον τότε πνευματικόν αύτής 

μοναχόν Θεοστήρίκτον. 

68 ■ 69. βί ά68ροη8ανβ^αί βαηι ιη ραΙαίίο, ςΐίία ΫηίΙ ρνο βα οοηάβπιηαίηε ίη 
ο/βϋίο αάνΟΰαίΟϊΊίπι. Ό Καλοφρενάς λοιπόν είχε καταδικασθή ύπό τών βενετικών 

αρχών τής Κρήτης διά τάς μετά τής ιιοναχής σχέσεις του και είχεν ύποχρεωθή νά 

νυμφευθή αυτήν, βεβαίως προ τής ίερωσύνης του. 

78 - 79. ϊηΙβννοςαΙηε, $ί ϊνίί αά άθ88ί^βιαη ςαΐορεί'ΐιηι, ί^ιιί ^ηίΐ Ιίαηηϋηε ρβν 
άογπίηαΐχοηβγπ άβ ΟΓβία. Πρόκειται, ώς έλέχθη καΐ ανωτέρω (σ. 98 · 99), περί τοΰ 

Ιωσήφ Βρυεννίου, περί τοΰ οποίου έπιβεβαιοϋται διά τής επισήμου μαρτυρίας τούτης 

ή εικασία τών ερευνητών Τωμαδάκη καΐ Βοοποτίζ δτι δεν άνεχώρησεν εθελουσίως 

έκ Κρήτης, άλλ’ άπηλάθη βιαίως υπό τοϊν βενετικών αρχών. 

86. εί ίυίί αά βηην. Πρόκειται περί δευτέρας έπισκέψεως τοΰ Φιλανβρωπηνοϋ 

προς τόν Βρυέννιον. Ό Ισχυρισμός τοΰ Φιλανθρωπηνοΰ δτι αύτη έγένετο μόνον και 

μόνον προς διαμαρτυρίαν διά τήν μή ύποστήριξιν τοΰ Καλοφρενά υπό τοΰ Βρυεννίου 

δεν φαίνεται πιστευτός. Προφανής εΐναι ή πρόθεσις τοΰ άνακρινομένου νά παρα- 

στήση εις τάς βενετικός άρχάς δτι διέκειτο δυσαρεστως καί μάλλον έχθρικώς προς 

τόν πολέμιον τούτο^ν Βρυέννιον, 

96 -97. 8βά βαηι ΗαΙ)βΙ ραρα 8ΐιρΓα8οΗρίν.8. *Η επιστολή αδτη τοΰ Φιλανθρωπη- 

νοΰ προς τόν Βρυέννιον, ήν κατεϊχεν ό Καλοφρενάς, δεν εχει περιληφθή εις τήν 

δικογραφίαν είτε διότι δέν άνευρέθη παρά τφ Καλοφρεν^ εϊτε διότι δεν έκρίθη 

περιέχουσα ενοχοποιητικά στοιχεία. Δέον λοιπόν νά θεωρηθή άπολεσθεϊσα. 
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98. Ραρα Μϊοίιαίϊ ΟαΙο^ίΌηα. Τάς περί τούτου γνωστάς άλλοθεν ειδήσεις έση- 

μειώσαμεν άνωτέρω, σ. 95-96, σημ. 3. 

102. Ιη χηβη8β αιιρΜδίί ?ιΐ^ρβ^ βίαρβί. "Ήτοι κατ’ Αύγουστον τοΰ 1418. 

111 - 112. υ^οΗηηε 3αηηβα. Τό πρόσωπον τοΰτο είναι άγνωστον άλλοθεν είς 

ημάς. 

121. ίΙΙΐ άβ οαρΗηΙο ρναβάίϋ ραίνίανοΗαβ. Ήτοι ή πατριαρχική σύνοδος. 

124 ■ 125. 6ΐ ([ηοά ρ^οίια^6ίιι^ ρβϊ' εβρίβηχ (β3ίβ3. Περί τής εκκλησιαστικής δια¬ 

δικασίας και δή τής ύποχρεώσεως τοΰ κατηγόρου δπως απόδειξη τήν κατηγορίαν διά 

πλειόνων μαρτύρων βλ. Νικοδήμου Μίλας, Τό εκκλησιαστικόν δίκαιον τής 

ορθοδόξου "Ανατολικής εκκλησίας... έκ τοΰ γερμανικού... μεταγλοίττισθέν Οπό Μελε¬ 

τίου Ά π ο σ τ ο λ ο π ο ύ λ ο υ, έν Άθήναις, 1906, σ. 683-684 και Ιδίςι Κωνστ. 

Μ. Ράλλη, Ποινικόν Δίκαιον τής Όρθοδόξου Ανατολικής Εκκλησίας, έν *Αθή- 

ναις, 1907, σ. 554-555. 

129-130. ΐ8ίβ ραίνίαταΚα άχχϊΐ ίδϋ ραραΗ φ^οά ίνβΐ. Ό Πατριάρχης προφο- 

ριχώς έπέτρεψεν εις τόν Καλοφρενάν δπως ιερουργή έκ νέου, άφοΰ και προφορικώς 

είχε διατάξει τήν αργίαν του. 

134 -135. ΒανΙααιη, ςτίίί αόβδί άβ Ονβία, ^αηι 8ΐιηΙ αηηί ΧΧΗ νβΐ είνοα. Κατά 

ταϋτα ό Βαρλαάμ έγκατέλειψε τήν Κρήτην περί τό 1398, οτε δηλ. περίπου και 6 

Ιωσήφ Βρυέννιος. Δέν αποκλείεται νά είχεν έξορισθή καί αυτός όμοΰ μετά τοΰ Βρυεν¬ 

νίου, άφοΰ μάλιστα, ώς προκύπτει έκ τής πρός αυτόν επιστολής τοΰ Αρσενίου ( βλ. 

έγγρ. 4), έν Κωνσταντινουπόλει Ιπεκοινώνει μετά τοΰ Βρυεννίου και τοΰ Πατριάρ- 

χοϋ καί εϊσηγεϊχο προς τόν τελευταΓον ζητήματα τών όρθοδόξων τής Κρήτης. 
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151 ■ 152. βχ 2Μ0 αρρηΗ ΟνβΙαπι. 'Ο Αρσένιος είχεν έπανοκάμψει έκ Κωνσταν¬ 

τινουπόλεως είς Κρήτην ολίγον προ τοΰ Αύγουστου 1418, οτε καί διέδωχε χήν περί 

αργίας τοΰ Καλοφρενά εϊδησιν ( βλ. έγγρ. 3 ). Τήν δέ παρούσαν επιστολήν έγραψε 

προς τόν Βαρλαάμ εβδομάδας τινάς ή μήνας μετά τήν επιστροφήν του, πάντως δέ 

μετά τήν εις Κωνσταντινούπολιν μετάβασιν τοΰ Καλοφρενά, ής ποιείται ένταϋθα 

μνείαν ( στ. 164 ■ 165 ). 

152. άοηχχηο ηοδίτο. "Ήτοι είς τόν Πατριάρχην. 

153. ΰοη^βοϋοηκ,ϊη. Πιθανώς πρόκειται περί παστού κρέατος ή παστών ιχθύων. 

157 - 158- 31 ^11X8 εαββχ'άοε ίνβνϋ δΐνβ αά οοη^ηναίνΐοβηι 8ίνβ 8θχ'ίίΙβρα)η βχ [αΜ$. 

"Οτι οΐ Κρήτες τής εποχής ταύτης είχον τήν συνήθειαν νά καταφεύγουν μάγοι; καί 

μάντεσι, άθιγγάνοις κα'ι γόησι» αναφέρει ψέγων τοΰτο ό Ιωσήφ Βρυέννιος· βλ. 

Ν. Β, Τωμαδάκη, *0 Ίοισήφ Βρυέννιος καΐ ή Κρήτη, σ. 118. Έκ τής παρούσης 

έπιστολής τοΰ Αρσενίου μανθάνομεν δτι και είς Ιερωμένους ακόμη είχεν έπεκταθή 

ή συνήθεια αύτη, 

158 -159. Ηαβΰ εβνϋ^ο βΐ άοηιΐηο ηοείνο. Ή πρδς τόν Πατριάρχην επιστολή αύτη 

τοΰ Αρσενίου, ήτις διεβιβάξετο διά τοΰ αύτοΰ Βαρλαάμ (βλ. στ. 175- 176), δέν διε- 

σώθη, ό Αρσένιος δμως πσρεδέχθη ( βλ. εγγρ. 5, στ. 181 -184 ) δτι έγραψε και άπε- 

στειλεν αυτήν. 

161. Νοηχβη αηίβχη δρίνίΙηαΙχΒ ΝβορΙιχ^ίιιε. Τό πρόσωπον τοΰτο δέν ήδυνήθημεν 

νά ταυτίσωμεν. 

162, βρϊνίίηαΙίΒ ραίβν ΝίΙιΐ8· Πιθανώς ο Νείλος Νταμιλάς, ώς έλέχθη ήδη άνω¬ 

τέρω ( βλ. σ. 100, σημ. 1). 
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163 - 164. ηηη·>η Μ'όβοΙηηι βίανιαη. Έν ττί μεσαιωνικτΙ λατινική ίβΐίΐ ( καΐ ί6<3& ) 

είναι τό άρνιον. Ύπο'θ'έτομεν λοιπόν οτι ·9·ά πρόκειται περί κρέατος παστοΰ, εντός 
μικροΰ πήλινου δοχείου (τίΓοεοΙηιη ), του και νυν λεγομένου κουρουπίου. 

165. ΜίΰΗαβΙ ραραβ, ^αιο^^βαβ νίτ. "Ητοι ό Μιχαήλ Καλοφρενάς. 
166- 167. ρείβηβ άί^ηϋαίεηι «ρΪΓίίιιαίίίαίϊδ άβ ΟΙα^βηΙία..· κλπ. Είναι γνωστόν 

δτι κατά τάς άπό τοϋ '&έρους τοΰ 1417 άρξαμενας επιτυχείς πολεμικας επιχειρήσεις τοΰ 
Δεσπότου τοΟ Μυστρα Θεοδώρου Β' τοΰ Παλαιολόγου εναντίον τοΰ ΟεηΙυΓίοηβ Ζ&ο- 

03.η& ή Γλαρέντζα, έγκαταλειφθεΙσσ υπό τούτου, περιήλθεν εις τήν έ|ουοίαν του 
τυχοδιώκτου ΟΗνοτΐο Ρτεποο, δστις, ώς άναφέρεται έν έπισήμφ βενετικφ έγγραφή 
άπό 12 Δεκεμβρίου 1418 (παρά Κ. Ν. 2άί1<?, Μνημεία τής Ελληνικής 'Ιστορίας, 

τόμ. 1, Ραπδ, 1880, σ. 102), ήτο ^ οαρϋαηβΗΘ άαηίηΐ άββροΐί * (βλ. καΐ Ιο&η 
Εοπ^ηοη, ΕΈαιρΐιο ΕαΙΐη άο Οοηδίαηΐίηορίβ 6ΐ Ιά Ρηηαρ&ιιίέ άο Μοτέβ, 
ΡβΓίδ, 1949, σ. 350-351, ενΟα καί μνεία των άλλο^ν πηγών καΐ προοφάτως Ο. 

8ο1ιΪΓ0, υη3. 0Γ0η3ο& ΐη νετδί ΐηβάίΐίΐ άβΐ δεαοίο XV « 3ηί Πιιοΐιϊ © I Οοηΐί 
όί Οείπίοηιε.» έν « Αίί1:£η θεδ XI. Ιϋίβηι&ΙΐοηαΙβη Β5τζ&ηίίηίδ£€η - Κοπ^ίΓεδδβδ 
1958 », Μϋηοΐιεη, 1960, σ. 535-536, Ινθ-α νέαι περί των τότε τυχών τής πόλεως 
είδήσεις έξ ανεκδότου στιχουργήματος). Ή παλαιά πρωτεύουσα τής Άχαΐας καΐ δεύ¬ 

τερα εις σημασίαν (μετά τάς Πάτρας) πόλις τής βορείου Πελοπόννησου, περιερχο- 

μένη δριστικώς — ώς τουλάχιστον θ·ά έπιοτεύΟ-η — είς χεϊρας τοΰ βυζαντινού Δεσπό¬ 

του, θ-ά ήδύνατο νά έλκύστι και μακρόθεν "Ελληνας ορθοδόξους κληρικούς, οίος ό 
Καλοφρενάς. *Η πληροφορία δμως αυτή φέρεται μόνον έν τή επιστολή ταύτη τοΰ 
Αρσενίου, δστις, διά νά μσταιώση τάς έπιδκυξεις τοΰ Καλοφρενά, συνιστά είς τον 
Βαρλαάμ νά διαβάλη τούτον τεχνηέντως εις τον Πατριάρχην. 
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192. ϊη ίηβηία Βίαηάβαβ. Πρόκειται περί τής έναντι τοΰ Χάνδακος νησίδας 
Ντίας (άρχ. Δίας), ήτις καί είς άλλα έγγραφα τής εποχής φέρεται υπό τον τύπον 
τοΰτον $1αηάβα ( βλ. Σπυρ. Μ. Θεοτόκη, Θεσπίσματα τής Βενετικής Γερουσίας 
1281- 1385, τεύχος Π, έν Άθήναις, 1937, σ. 186, στ. 8-9, έτους 1375 ) ή 8ίαηάία 

(Η. Νοιγ©!:, Όοοιιηιβηίδ ίηέόίΐδ, σ. 96, σημ. 1, έτους 1398). 
199. ΌνηίίΗηβ Ιβίνΐ^ο. Βλ. περί τούτου δσα έσημειώσαμεν ανωτέρω, σ. 95, σημ. 1. 

234. (βοβταί ίρβΗΜ ϋΧΰΟ^η^ηηηΐοατί. ΕΙς τήν πραγματικότητα ό Καλοφρε- 

νας δέν εΐχεν άφορισθή, άλλ’ απλώς είχε τεθή είς αργίαν. 

236 - 237. ηβ€ αϋίΐιιβ'ίη ^^αβ^Η^η άβΰβί'β ββΗ ραραΙβηι, η.ί8ί ρεν ηιβάΐιιτη άοηηηο’ 

ηΐ7η ΰα8ί6ΐΙαηοτΊΐ)η Οοί'οηί εί ΜοίΙιοηί· *Η πσλαιοτέρα γνωστή άπόφασις περί των προς 
χειροτονίαν των Κρητών Ιερέων έξω τής Κρήτης άποιτουμένων διατυπώσεων είναι ή 
τής 23 Οκτωβρίου 1360, ή έκδεδομένη υπό Ε. ΟβΓίαηά, Βειδ Ατοΐιίν (ΐ6δ Ηβτ- 

ζο^δ νοη Κ&ικϋει, 3ΐΓΕ8δΙ)ΐΐΓ§;, 1899, σ. 61-62. Βλ. περί τοϋ θ-έματος και Ο. Η ο ί- 

ιη δ η η, Ναονβ ίοπίί ρβτ 1& βΙΟΓίΕ ρΓοίΕηα βά βαοΙβδί&δΙίοΕ άι ΟτεΙει ηεΙίΕ 
ρηΐΏΕ πι©ί& άεΐ δβοοίο XV, είς «Πεπραγμένα τοΰ Θ' Διεθνούς Βυζαντινολογικοΰ 
Συνεδρίου Θεσσαλονίκης», τόμ. Β', Άθήναι, 1955, σ. 465-469 (δπου καν σχετική 
αλληλογραφία μεταξύ των άρχών τής Κρήτης και τοΰ κσστελλάνου Μεθώνης καί Κο¬ 

ρώνης άπό 1424 καΐ 1451) καΐ προσφάτως Ν. Β. Τ ω μ α δ ά κ η, ΟΙ όρθόδοξοι παπά¬ 

δες έπΙ Ενετοκρατίας καί ή χειροτονία αύτών, « Κρητικά Χρονικά », τόμ. 13 ( 1959 ), 

σ. 39 -72 (ιδία σ. 61 κ.έξ.). 
' Μ. I. ΜΑΝΟΥΣΑΚΑΣ 

23 - 11 - 1960 

ΛΑΝΘΑΝΟΥΣΑ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΙΣ 
ΤΟΥ ΙΤ' ΑΙΩΝΟΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΛΗΨΙΑΣ 

ΩΣ ΛΟΓΟΥ ΔΙΑΖΥΓΙΟΥ 

*Η Εκκλησία επ'ι Βυζαντίου δέν εδέχθη τήν παραφροσύνην (μανίαν) 

ως λόγον διαζυγίου ^ εν ψ οι πολίτικοι νόμοι, δίλλοτε μέν έδέχοντο* — υπό 
ώρισμένας προϋποθέσεις: διάρκειας τής νόσου, έλπίδος Ιάσεως ή οΰ καΐ 
βαθμού Ιντάσεως αδτής—, δίλλοτε δέ παρέλειπον® τον λόγον τούτον. Πάν¬ 

τως κατά τό μεταγενέστερον βυζ. Δίκαιον φαίνεται κρατήσασα ή καθιέρω- 

σις τοΰ λόγου τούτου διαζυγίου^. ΈπΙ τουρκοκρατίας εγένετο προσπάθεια 

1 Πρβλ. Νικοδήμου Μίλσς (μετάφρ. Με λ. Άποστολοπούλου), 

Τό εκκλησιαστικόν Δίκαιον τής όρθ. άνατ. Εκκλησίας (Άθ. 1906), σ, 908, Τιμο¬ 

θέου ^Αλεξάνδρειάς, κανών ιε', έν Ράλλη-Ποτλή, Συντ. 4, 340, Φωτίου, 

Νομοκ, ΙΓ', λ', αυτόθι 1, 330, Ματθαίου Βλαστάρη, Γ', κεφ. κς', αυτόθι 

6, 198, άπόφ. Συνόδου πατρ. Κωνσταντινουπόλεως, τοΰ 1748, έν Μ. Θεοτοκ ά, 

Νομολογία τοΰ οίκουμ. Πατριαρχείου ( Κπ. 1897 ) 251. 

* Πανδ. 24. 3. 22 § 7, Λέοντος τοΰ Σοφοΰ, Ν, 111 καΐ 112, Βασιλικά 28. 8. 

22 §§7-8. Πρβλ. Δ. Γκίνη, έν ΕΕΒΣ 29 ( 1959) 349 έπ. 

3 Ίουστιν, Ν. 2*2 κ<ιί 117, Πρόχειρος Νόμος XI, Επαναγωγή XXI, Ποίημα 

Μιχαήλ Άτταλειάτου, ΙΘ' ιη', Ηύξημ. Πρόχειρος 12 § 8.*Η Εκλογή χών Ίσαύ- 

ρων (2 § 13) ρητώς άποκλείεί τήν παραφροσύνην ώς λόγον διαζυγίου: « ει δε σνμβή 

εξ α^χών ίνα μετά τον γάμον ύαο δαίμονος κνριενΰήναί, ΐονιονς εκ τής τοιανζης αιτίαζ 

απ' ά/ΛήΧων μη χωρίζεαϋαι >. 

* Άρμενοπούλου 4, 1. 15 καί 4. 15. 5 καί έν τή μεταφράσει τοΰ ’Α λ. Σπα¬ 

νού ( 1744), σ. 277 και 339, συν, άπόφ. τοΰ 1874 πατρ Κωνσταντινουπόλεως, έν 

Μ. Θεοτοκά, ενθ’ άνωτ., σ. 254, Κουνάλη Κριτοπούλου, ανέκδοτος 

Νομοκάνων ( 1498 ; ), έν χφ. ΕΒΕ, 1426, φ. 120α, κεφ. ΟΖ’, Μσλαξοΰ, ανέκδο¬ 

τος Νομοκάνων έν τή αρχική μορφή του ( 1561 ), έν χφ. Μ. ’Ιβήροιν 287. φ. 120β, 

κεφ. ΤΝΑ', Φωτεινοπούλου, Νομικόν Πρόχειρον ( 1765) Α 23 § ιδ', Θεοφί¬ 

λου Καμπανίας, Νομικόν ( 1788 ;) Γ' § 18, Κώδιξ Μολδαβίας ( 1816-1817 ) Α' β' 

§ 143 δ'. Άντιθέτως, ή ανέκδοτος Επιτομή Νόμων τοΰ Άτταλειάτου, κατά παρά- 

φρασιν Θεοδοσίου Ζυγομαλά (1575) έν χφ. ΕΒΕ 2140 καί ό Κώδιξ Ούγγρο- 

βλαχίας (1818) παραλείπουν τήν παραφροσύνην ώς λόγον διαζυγίου. *Η πρακτική 

των εκκλησιαστικών δικαστηρίων καθιέρωσε τήν παραφροσύνην ώς λόγον διαζυγίου 

καΐ μάλιστα άνευ των προϋποθέσεων των Νεαρών 111 καί 112 Λέοντος τοΰ ΣοφοΟ' 

πρβλ. *Αναστ. Χριστοφιλοπούλου, Ή έλλ. όρθ. ^Εκκλησία καΐ τό διαζύ- 

γιον, έν π. Άρχ. Ίδιωτ. Δικαίου 13 (1946), σ. 231 και τήν αυτόθι (σημ. 2) παρα- 

θεσιν σχετικών αποφάσεων. 

ΕΠΕΤΗΡΙΣ &ΤΑΙΡΕΙΛ2: ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ 5ΠΦΥΔΟΝ Έτ«( Λ' 10 
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υπαγωγής και της νόσου επιληψίας (σεληνιασμού) εις τ’ αποτελέσματα τής 
παραφροσύνης, ίσως διότι, κατά την κρατούσαν ανέκαθεν λαϊκήν άντίληψιν, 
άμφότεραι αί νόσοι εΐχον αΙτίαν την είσοδον του δαίμονος έν τώ σώματι 
του άσθενους^ 'Η τοιαΰτη προσπάθεια είναι έμφανής εις τόν Νομοκάνονα 
του Μανουήλ Μ αλ α ς ο ΰ, είς τήν ανέκδοτον αρχικήν μορφήν του (1561)' 
τό κεφ. ΤΝΑ' τού νομοκάνονος τοΰτου εχει τήν επιγραφήν: «/7ερί του 
γυναίκα εχοντος δαιμονώσαν ^ σεΧηνιαζομένην καί '^έλοντος χωριο'&ηναι εζ 
αντης καί δτι των αεληνιαζομένων τό πά'&ος μανία εστίν»*. Εις δέ το 
ακολουθούν κείμενον, ό Μαλαξός, άφ’ ου παραθέσει πρώτον τήν διάταξιν 
4. 15. 5 του Άρμενο που λου, έν συνεχείρ: παραθέτει εκ του Συντάγμα¬ 

τος του Ματθαίου Βλαστάρη τήν διαταξιν Γ'^ κεφ. Κ'ΐ' ® καί, έν συνε¬ 
χείς, έκ του Νομοκάνονος του Φωτίου, ΙΓ' κεφ. Λ', τό κείμενον^ άλλα 
μόνον μέχρι ιών λέξεων: «. φυλαττομενυον τών εξ αρχής συμφώνων», παρα¬ 

λειπομένων, σκοπίμως, τών περαιτέρω: «αλλα ταντα σήμερον ου προβαί¬ 

νει » κλπ. Κατόπιν επανέρχεται οΜαλαξός εις τόν Ματθαίον Βλα¬ 

στό ρην®, παραθείων περιληπτικώς τάς Νεαράς 111 και 112 Λέοντος 
του Σοφοΰ. Έν συνεχεία γράφει ό Μαλαξός: «*Ότ4 καΐ τών σεληνια- 
ζομένων τό πάϋ^ος μανία εατίν' άνάγνωσον δέ τό εύαγγέλιον τον -^είου 
Ματϋ-αίου και τον ΰ·είον Μάρκον κάτωθεν, μετά τής έξηγήσεως, τί λέγουσι 
περί τούτου και τότε γνώσεις τό αλήτες». Παραθέτει έν συνεχείς ό Μαλα¬ 

ξός §κ του Ευαγγελίου του Ματθαίου τήν περικοπήν ΙΖ' 14*18 και έκ 
του του Μάρκου τήν περικοπήν β' 17-30 καΐ τήν έπΙ του τελευταίου 
ερμηνείαν του Θεοφύλακτου Βουλγαρίας, μετά τήν οποίαν επιλέγει: 
« δράς, δτι οι αεληνιαζόμενοι δαιμονιζόμενοι ειοί, καϋώς οί '&ειοι Εύαγγε- 

λισταί Ιέγουαι;» 
Και ταΰτα μέν γράφει ό Μαλαξός εϊς τήν αρχικήν μορφήν του νομο¬ 

ί Π.χ, τό Νομικόν Πρόχειρον τοϋ Φωτεινοπούλου μεταχειρίζεται τόν 
αυτόν ορον, « μαΐνεα&αι ι>, διά τε τήν παραφροσύνην καί τήν έπιληψίαν’ Α 23 § ιδ’: 

€ έάν ό «Γί τών βυνοικονντων μανί}... », γινόμενης παραπομπής εις Βασιλικά 28. 8. 22 

§§ 7 - δ, διά δέ τόν σεληνιασμόν (Α 23 § κ'): « §ταν μετά τό στεφάνωμα ψανή τό 
πρόοωπον μαινόμενον.,. »· προφανώς, δεν πρόκειται περί τής ίδιας περιπτωσειος προς 
τήν τής § ιδ', έφ’ δσον δίδεται άντίθετος λύσις, είναι δ’ εσφαλμένη ή παραπομπή, 

δι’ άλλης χειρός, έν τή ώς τοΰ χφ. εις τήν διάταξιν τής § ιδ'. Γό δέ Νομικόν τοϋ 
Θεοφίλου, έν μέν Γ' § 18 < δαιμονιζόμενον» ονομάζει τόν παράφρονα, έν δέ ΙΤ' 

§ 15 τόν μέν παράφρονα ονομάζει < λωλόν », τόν δ* εξ επιληψίας πάσχοντα « όαιμο- 

νιζόμενον », 
2 Χφ. 287 Μονής Ίβήριον, φ. 120(3. 

3 Έν Ράλλη-Ποτλή, Συντ. 6, 198. 

4 Αύτόθι 1, 330. 

δ Γ' κς', νόμος, αύτόθι 6, 198. 

δ Χφ. 287, φ. 121β. 
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κάνονός του" αι παραφράσεις δμως τοίί νομοκάνονος τοΰτου, ακόμη και αί 
άρχαιότεραι έκ τούτων αί συνταχθεΐσαι κατά τό δεύτερον ήμισυ τοΰ ις·* 

αιώνος *, μετά τά περί λΰσεως τοΰ γάμου λόγφ παοαφροσΰνης τοΰ Ινός τών 
συζυγών, προσθέτουν κεφάλαιον υπό τόν τίτλον: « ίίερί τον ηά'&ονς τον 
σεΧηνιαζομένου, πώς κρίνεται είς τήν καΰολικήν μεγάλην *Εκκληοίαν τήν 
σήμερον ». Τό κείμενον τοΰ κεφαλαίου τοΰτου εδημοσιεύθη τό πρώτον, εάν 
δεν άπατώμαι, υπό τοΰ Λ. Σγοΰτα®, έκ χφ. παραφράσεως του νομοκάνο¬ 

νος τοϋ Μαλαξοΰ, έν άγνοια δέ τής δημοσιεΰσεως ταΰτης, έκ νέου υπό τοΰ 
Μ. Γεδεών^, Ιξ άλλης παραφράσεως τοΰ ΐδίου νομοκάνονος και έκ τρίτου 
υπό τοΰ Ν. Βέη, έκ τοΰ χφ. 7 τής Δωροθέας Σχολής Τρικάλων, περιέχον 
τος έτερον Νομοκάνονα®. Προσθέτει δέ ό Μ. Γεδεών, δτι ή διάταξις 
αΰτη, άδηλου πατριάρχου, πιθανώς έξεδόθη κατά τό πρώτον ήμισυ τοΰ ις-' 
αιώνος* τό τε?ιευταιον τοΰχο είναι πάντως ανακριβές: έφ’ δσον ό Μαλα¬ 

ξός ήγνόει τήν πατριαρχικήν ταύτην άπόφασιν κατά τό 1561, έγνώριζον 
δμως ταΰτην οί συντάκται τών παραλλαγών, ών ή αρχαιότερα, εξ όσων γνω¬ 
ρίζω, είναι τοΰ 1567®, πρέπει νά συμπεράνωμεν, δτι ή περί σεληνιασμού 
πατριαρχική άπόφασις έξεδόθη μεταξύ τών ετών 1561^ και 1567. Διά τής 

^ Περί τών χφ. Ιν γένει τής παραφράσεως τοΰ νομοκάνονος τοϋ Μαλαξοΰ, βλ. 

σχετικήν μελέτην τοϋ Δ η μ. Γ κ ί ν η, έν π. Ελληνικά 8 { 1935), σ. 29 - 47. 

2 Π.χ. εν χφ. ΕΒΕ, 1400, 2137, 2250, 2322, 2372, 2437 καΐ 2610, Βιβλ. Βου¬ 

λής 6, 12, 48, 60 και 156. 

3 Έν π. βέμις 7 ( 1856), σ. 207 -208. 

^ Νομοκαν. Διατάξεις Β', σ. 378. 
δ Έν Έπετ. Μεσ. Αρχείου 5 (1955), σ. 17-18* ό κώδιξ τοϋ 18 αΙώνος. Τό 

σχετικόν κεφάλαιον τοϋ Νομοκάνονος τούτου — άσχετου πρός τόν τοΰ Μαλαξοΰ — είναι 
τό ΡΝΕ', φ. 53β - δ4α τοΰ χφ. 7, υπό τόν τίτλον : < περί τον πά&ονς τών σεληνιαζο- 

μένων, ότι από δαίμονος αρχεται και εξ αύτοϋ πάοχονν, και ηώς κρίνεται τήν σήμερον 
είς τήν Μεγάλην ^Εκκλησίαν >. 

3 Χφ. 190 Μονής Λειμώνος έν Λέσβφ. Πρβλ. Α. Παπαδοπούλου-Κερα- 

μέως, Μαυρογορδάτειος Βιβλιοθήκη, σ. 17 έπ. Ό ηγούμενος τής Μονής ταΰτης, 

ιερομόναχος Νεόφυτος, είχε τήν καλωσύνην νά μέ πληροφόρηση δτι έν τφ είρημένφ 
χφ. περιέχεται ή πατριαρχική άπόφασις περί τοϋ πάθους τοϋ σεληνιασμοΟ, μέ άση- 

μάντους λεκτικάς ποραλλαγάς. 
Ή χρονιά 1561 δέν αποτελεί τόν Ιβταιΐηΐΐδ α ς[ΐιο· διότι δεν είναι απαραί¬ 

τητον ή περί σεληνιασμού άπόφασις νά έξεδόθη κατά ή μετά τό Ιδδΐ' φέρει μέν ή 
άρχική μορφή τοϋ νομοκάνονος τοϋ Μαλαξοΰ τούτην τήν χρονιάν έκδόσεως — καΐ 
δή Μαΐου 1561 — άλλ’ ή χρονιά αυτή είναι προφανώς τής άποπερατώσεως τής συγ¬ 
γραφής τοϋ έργου, ήτις συγγραφή θ’ άπήτησεν ίσως ετη τινά, είναι δέ πιθανόν νά 
μή ήθέλησεν ό Μαλαξός νά μεταβάλη έκ τών ύστερων τό κείμενόν του* είναι δ* έ| 

άλλου επίσης πιθανόν, ότι ό Μαλαξός, έν Θήβαις τότε διαμένων, δέν έλάμβανεν 
αμέσως γνώσιν τών έκδιδομένων πατριαρχικών αποφάσεων* ουτω παραλείπει νά παρά¬ 

θεση έν τή άρχική μορφή τοΰ Νομοκάνονος του τάς δύο γνωοτάς άποφάσεις τοΰ 
πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως Ί ω ά σ α φ τοϋ Β' τοϋ Σεπτεμβρίου 1560 δημοσιευ- 
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άποφάσεως ταυτης επιτρέπεται ή λΰσις του γάμου μόνον έν περιπτώσει 
ΰπάρξεως τής νόσου τής επιληψίας προ του γάμου. Σημειωτέον, οτι αί 
παραφράσεις του νομοκάνονος του Μαλαξοΰ παραλείπουν, εύλόγως, τά 
κείμενα εκ των ευαγγελίων Ματθαίου και Μάρκου, έφ* δσον ουδένα 
πλέον λόγον είχεν ή προσπάθεια έξομοιώσεως τής επιληψίας προς την παρα¬ 

φροσύνην. Κατ’ εξαίρεσιν, μόνον τά χφ. ΕΒΕ 2372 {κεφ. ρνθ'), 2437 (κεφ. 

σογ') καΐ 2610 (κεφ. σογ') παραθέτουν εκ τούτων μόνον την περικοπήν 

εκ του ευαγγελίου του Ματθαίου· 
Τήν περί έπι^.ηψίας πατριαρχικήν άπόφασιν παραθέτουν επίσης ή ανέκ¬ 

δοτος Βαχτηρίη * Αρχιερέων (1645)*, ώς και τδ Νομικόν του Θεοφίλου 

Κομπανίας ( 1788 ;) 

Πάντως έπΙ τουρκοκρατίας ή νομολογία των εκκλ. δικαστηρίων δέχεται 
τήν μετά τον γάμον έπιφανεΐσαν επιληψίαν ώς λόγον διαζυγίου. Οΰτω δΰο 
αποφάσεις των ετών 1691 και 1693 τής μητροπόλεως Τρικάλων®, έν α!ς 
γράφεται : «κατά τ^}ν άτιόφαοιν τον έέείον νόμον τον λέγοντας δαιμονιώοης 

κηϊ οεΧηηαζονοης της γνναικός... Επίσης άπόφασις του 1673 ύπ* άριθ. 

30 τής Συνόδου Κωνσταντινουπό?ιεως^ άπόφασις του 1737 του επισκόπου 
Παροναξίας Δανιήλ, οπού δμως γίνεται προσπάθεια νά ΰπαχθή ή περίπτωσις 
εις ανικανότητα τής γυναικός λόγψ τής νόσου® καΐ άλλη άπόφασις τής ιδίας 
επισκοπής του 1810Επίσης άπόφασις τής μητροπόλεως Φιλιππουπόλεως 
του 1815*. Τέλος άπόφασις τής *Ι. Συνόδου Κωνσταντινουπόλεως του 1873®. 

θείσας υπό του Λ. 2 γ ο ύ τ α ( εν π, Θέμις 7, 1856, σ. 189 - 190) καΐ 'δπο Μ, Γ ε- 

δεών (Καν. Διατ. Α', 31-32)· πρ3λ. Κ. I. Δ υ ο β ο υ ν ι ώ τ ο υ, Ό Νομοκάνων 

τοΰ Μανουήλ Μαλαξοΰ ( Άθ. 1916), σ. 67. 

ϊ Χφ. 30 Μετ, Π. Τάφου έν Κωνσταντινουπόλει, κεφ. ΞΘ', φ. 450α, 

2 Γ' § 20' πρβλ. Κ' § 24, δπου γίνεται διάκρισις μεταξύ « σεληνιαζομένον > καί 

« όαιμοηζομένον »· 

3 Πρβλ. Κ. Δυοβουνιώτου, Νομοκ. Μελέται, Α', σ. 86 έπ. 

^ Δια του δρου τούτου [*ί&εΐοζ νόμος») ύποδηλοΟται είς τά κείμενα τής τουρ¬ 

κοκρατίας (νομοκάνονας ή αποφάσεις) ή Έξάβιβλος τοΰ ’Αρμενοπούλου* έν προκει- 

μένφ υπονοείται ή διάτσξις 4. 1. 15 τής Έξαβίβλου. 

® Πρβλ. Γενναδίου Άραμπατζόγλου, Φωτ. Βιβλιοθήκη, Β', σ. 137. 

® « ...οίί ονκ ίοχύει οίκεΐν πλέον μετ* αντής διότι ον δύναται εκτελεΐν τα ιών 

ά^δρών προς γόμον κοινωνίαν διά ιό ανίατον αυτής πάϋος». Πρβλ. *Εμ. Καρπα¬ 

θίου, έν π. Γρηγόριος ό Παλαμάς 19 ( 1935), σ. 243. 

*Επι μητροπολίτου Νεοφύτου. Πρβλ. αυτόθι 23 ( 1939 ), σ. 188. 

* Πρβλ. Κ. Μυρτίλου Άποστολίδου, έν π. Άρχεϊον Θρακικοΰ Λαο· 

γραφικού και Γλιοσσικοΰ θησαυροΰ 5 (1938- 1939), σ. 28. 

^ Έν ΖΙιίδΙιιη&η-Μ. Άποστολοπούλου, Τό δίκαιον τοΰ γάμου, Β' 

σ. 869 ύποσ. Ούδεμίαν δέ συνήντησα άπόφασιν, άπορρίπτουσαν τήν άγωγήν διαζυ¬ 

γίου λόγφ τοΰ μή επιτρεπτού λύσεως τοΰ γάμου, διά τήν μετά τον γάμον επιληψίαν. 

Συνεπώς ελέγχεται ανακριβής ό ισχυρισμός των Ταπεινοΰ-Βασιλειάδου έν 
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Πάντως μεταξύ των ετών 1561 και 1567 δυο πατριάρχαι Κωνσταντι¬ 

νουπόλεως κατεΐχον τον θρόνον: 0 Ίωάσαφ ό Β' (1551 -1565) και δ Μη- 

τροφάνης 0 Γ' ( 1565* 1572) Περί δυο διατάξεων τού Ίωάσαφ άνεφέρα- 

μεν άνωτέρω *' τού δέ Μητροφάνους είναι γνωστή διάταξις περί κωλυμάτων 
τοΰ γάμου Ικ τοΰ βαπτίσματος, κατά τήν δευχέραν αύτοΰ πατριαρχίαν, τό 
1580®. Κατά συνέπειαν ή περί επιληχρίας διάταξις εξακολουθεί μέν λανΟά- 

νουσα, διά τής; παροΰσης δμως άνακοινώσεως περιωρίσθη ή χρονική περίο¬ 

δος τής έκδόσεώς της καΐ ο εκδότης της μεταξύ των ώς άνω δύο πατριάρχων. 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Σ. ΓΚΙΝΗΣ 

Θεοφίλου Κομπανίας, Πρόχειρον Νομικόν ( Κωνσταντινούπολις 1887, σ. 104, σημ. 

6) δτι ή νομολογία τής Μ. Εκκλησίας συμφωνεί πρός τήν συνοδικήν άπόφασιν. 

' Περί των πατριάρχων τούτων πρβλ. μητρ. Σάρδεων Γερμανού, Συμβολή 

είς τούς πατριαρχικούς καταλόγους Κωνσταντινουπόλεως από τής άλώσεως καΐ εφε¬ 

ξής έν π. “Ορθοδοξία 9 ( 1934), σ. 78-82 καί 111-118 καί τήν αυτόθι βιβλιο¬ 

γραφίαν. 

2 Πρβλ. καί Μ. Γεδεών, έν Ήμερολ. τής Ανατολής, τοΰ έτους 1883, σ. 

242 - 265. 

® Πρβλ. Μ. Γεδεών, Καν. Διατ. Β', σ. 380 ■ 381. 



*0 Πουλλολόγος 151 

Ο ΠΟΥΛΛΟΛΟΓΟΣ 
(κατά τον Αθηναϊκόν κώδικα 701) 

Εις τον ΚΕ' τόμον τής Έπετηςίδος Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών 
εδημοσιεύσαμεν ανέκδοτον καΐ άγνωστον παραλλαγήν του « Πουλλολόγου » \ 

εξ ιδιοκτήτου χειρογράφου, μετά εύρείας εισαγωγής άφορώσης εις τό περιε- 

χόμενον, τον συγγραφέα, τον τόπον καΐ τον χρόνον τής συγγραφής, τάς 
σφζομένας παραλλαγάς, ώς και εις τά λοιπά συναφή προβλήματα του στι¬ 

χουργήματος, ήτοι την γλώσσαν, τό μέτρον καΐ τον χαρακτήρα αυτοΰ. Κατω¬ 

τέρω προβαίνομεν είς τήν εκδοσιν τής παραλλαγής τοίί *Α-0ηναϊκου κώδικος 
άςιθ. 701, ήτις, καίτοι από μακροΰ ήτο γνωστή και ειχεν άποτελέσει άντι· 
κείμενον διεξοδικής μελέτης, παρέμενεν όμως μέχρι τοΰδε ανέκδοτος. 

* 
* * 

Είναι γνωστόν ότι ό Πουλλολόγος αποτελεί μακράν έμμετρον άφήγησιν 
μέ θέμα τάς Ιδιότητας των πτηνών, άνήκει δ’ εις τον κύκλον των έργων 
Ικείνων, τά όποια εγράφησαν εν Βυζαντίφ υπό τον γενικώτερον τίτλον « Αί 
περί τά ζφα ίστορίαι »*. Έκτος του Πουλλολόγου {άναφερομένου είς τά 
πτηνά), είς τήν κατηγορίαν ταυτην ανήκουν ή Διήγησις παιδιόφραστος των 
τετραπόδων ζφων (άναφερομένη είς τά χερσαία ζφα), ό Όψαρολόγος (άνα- 

φερόμενος είς τούς ίχθύς), κ.ά. Κοινόν στοιχεΐον των έργων τούτων είναι 

1 Γ. Θ. Ζ(ό ο α, *0 Πουλλολόγος (κατά νέαν παραλλαγήν), ΈπετηρΙς 'Εται- 

ρείας Βυζαντινών Σπουδών, τόμ. ΚΕ', 1956, οελ. 173 - 206. Βλ. και αυτοτελή εκδοαιν 

έν τή σειρ§ τοΰ Σπουδαστηρίου Βυζαντινής καί Νεοελληνικής Φιλολογίας τοΰ Πανε¬ 

πιστημίου Άθ-ηνών, ΆΟ'ήναι 1956. 

® Διά γενικάς πληροφορίας περί των ιστοριών τών ζφων βλ. Κρουμβάχερ, 

Ιστορία τής Βυζαντηνής Λογοτεχνίας, μετσφρ. Γ. Σωτηριάδου, έν Άθήναις 1900, 

τόμ. Γ', σελ. 175-199 (ώς καΐ τήν εκεί άναγραφομένην βιβλιογραφίαν), τάς ιστο¬ 

ρίας τής Νεοελληνικής λογοτεχνίας Βουτιερίδη, Καμπάνη, Δημαρα κλπ., ώς και τήν 

άξίοί-Λγωτάτην ρουμανικήν μελέτην τής ΑΓί3.άη3 0&πι&,ΓΪίΐηο, Ρογϊοο1ο§[05 §ί 

ΟρδΕΓοΙο^οδ £Γ6α650, Εχίταδ άίη «ΟοΓοεί^π Χ,ίίΟΓαΓβ», III, ΒυουΓθ§1ί 1939, 

σελ. 33* 140. Βλ. επίσης Γ. Θ. Ζώρα, *0 Πωρικολόγος (κατ* άγνωστους παραλ- 

λαγάς), Σπουδαστήριον Βυζαντινής καί Νεοελληνικής Φιλολογίας τοίί Πανεπιστημίου 

*Α·&ηνών, 'Αθήναι 1958. 

δτι, υπό τήν μορφήν υποτυπώδους τινός ύποθεσεως, παρέχονται εν αύτοΐς 
ποικίλαι έπιστημονικαί καΐ λαογραφικαί πληροφορίαι περί τών κατ* ιδίαν 
ζφων, περιγραφομένων, μετά τίνος σατιρικής καΐ ευτράπελου διαθέσεως, τών 
βασικών χαρακτήρων, τών κυριωτέρων ιδιοτήτων και τών περί αυτών ύπαρ- 

χουσών ?ιαϊκών δοξασιών 
Καθ* όσον αφορά ιδιαιτέρως είς τον Πουλλολόγον, ή ύπόθεσις αυτού, έν 

γενικαϊς γραμμαϊς, έχει ώς εξής : Ό βασιλεύς πάντων τών πτηνών αετός, έπ* εύ· 

καίριο: τών γάμων τοΰ υιού του, ϊνα έορτάση έπαξίως τό γεγονός και προσ- 

δώση είς αυτό μεγαλυχέραν αΥγλην, άποφασίζει νά δργανώση επίσημον γεύμα, 

εις τό όποιον προσκαλεΐ πάντας τούς υπηκόους του. Τά διάφορα πτηνά, αφού 
έφαγαν καί έπιον πλουσιοπαρόχως, κατελήφθησαν υπό ευθυμίας, λησμονοΰντα 
δε τον σκοπόν τής συναθροίσεώς των ώς καΐ τάς απαιτήσεις τής αύστηοάς 
εθιμοτυπίας, παρεσΰρθησαν ύπο τών προσωπικών παθών καί, αγόμενα από 
τάς ανέκαθεν μεταξύ αυτών κρατοΰσας αντιθέσεις καΐ εχθρότητας, ήρχισαν 
νά διαπληκτίζωνται καΐ νά ύβρίζωνται άμοιβαίως, ύπογραμμίζοντα κατά 
ζεύγη * τάς αντιστοίχους άρετάς καΐ έλαττώματα. 

*Αλλ* ένφ τό πρώτον μέρος πασών τών σφζομένων παραλλαγών βαίνει 
εκ παραλλήλου, τό τέλος αυτών παρουσιάζει αίσθητάς διαφοράς, μέ δύο έκ 
διαμέτρου αντιθέτους λύσεις. Οΰτω, κατά τήν βιενναίαν παραλλαγήν προς 
τήν οποίαν συμφωνούν αί πλεϊσται τών λοιπών παραλλαγών, οτε ή μεταξύ 
τών πτηνών διένεξις άποκορυφούται καί υπάρχει κίνδυνος γενικής συρρά- 

ξεως, επεμβαίνει ό βασιλεύς αετός, όσης απειλεί τούς διαπληκηζομένους δτι 
θά Ιφαρμόση αύστηράς κυρώσεις κατά τών δυστροπούντων. Τότε τά πτηνά 
αναγκάζονται νά σιωπήσουν, ούτω δε άποκαθίσταται ή γαλήνη καΐ ή ήρε* 

μία* βραδύτερον διαλύεται ή όμήγυρις, οί δέ συνδαιτυμόνες άπο*χωρούν έν 

ειρήνη και αγάπη. 

*Αντιθέτως, κατά τήν παρ* ήμών δημοσιευθεϊσαν ήδη παραλλαγήν εξ 
ιδιοκτήτου χειρογράφου, ώς και τήν κατωτέρω δημοσιευομένην παραλλαγήν 
έκ τού *Αθηναϊκού κώδικος 701, τό συμπόσιον τών πτηνών — ώς συμβαίνει 

^ Περί τοΰ χαρακτήρος καΐ τής σημασίας τών Ιστοριών τών ζφων τών Βυζαν¬ 

τινών βλ. Γ. Θ. Ζιίιρα, Ό Πουλλολόγος ( κατά νέαν παραλλαγήν), ενθ’ άν. 

^ Μεταξύ τών διασωθεισών παραλλαγών παρατηρούνται δισφοραί τινες ώς προς 

τά άναφερόμβνα ζεύγη καΐ τήν άκολου&ουμένην σειράν. Πάντως τά κυριώτερα ζεύγη 

είναι τά εξής: 1) πελαργός - κύκνος, 2) πουκάνος - ώτίς, 3) τζικνέας - γερανός, 4) 

γλάρος - χηνάρι, 5 ) εφια - παώνι, 6 ) ποντίκιν (νυκτερίς)-περδίκι, 7 ) καρκαντσάς · 

όρνίθ-ιν, 8) παραγιαλίτης ■ άφασιανός, 9) πασιδόνα · κίσσα, 10) λοΟπος - γεράκιν, 

11) κορώνη - τρυγόνι, 12) κουκουβας - όρτύκιν, 13 ) κόραξ - περιστέρι, 14} μπούφος- 

κίχλα, 15) πάπια - σμυρίλιος. 

^ Περί τών παραλλαγών τού στιχουργήματος βλ. Γ. Θ, Ζώρα, Ό Πουλλολόγος 

(κατά νέαν παραλλαγήν), ένθ’ άν. 
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ο<αΙ είς τήν Διήγησιν ποιδιόφραστον των τετραπόδων ζφων — κατα?^ήγει εις 
άγρίσν συμπλοκήν, των σαρκοφάγων πτηνών επιτιθεμένων κατά των άκάκων 
καΐ ανίσχυρων, τά όποια τρέπονται εις φυγήν, ΐνα επαλήθευση οΰτω ή αρχή 
οτι ουδείς δόναται νά μεταβάλη την φυσικήν τάξιν των πραγμάτων και τούς 
υπό άνωτέρας δυνάμεως καθιερωθέντας φυσικούς νόμους. 

* 
* * 

Ή νΟν τό πρώτον Ικδιδομένη παραλλαγή τού Πουλλολόγου σφζεται, ώς 
ήδη ελέχθη, έν τφ κώδικι ΰπ* άριθ. 701 τής Εθνικής Βιβλιοθήκης των 
Αθηνών και φέρει τον τίτλον « Λόγος τού ιχνηλάτου περί τών πουλλίων ». 

Άναιρέρει ταύτην δ ΚταιηΙίΗοΙιεΓ ^ και περιέγραφαν αυτήν ό 2ακκελίων* 

καΐ ό Άποστολίδης®. Διά μακρών έμελέτησεν αυτήν, ερευνήσας τά άνα- 

φυέντα ποικίλα προβλήματα, ό Ν. Βέης*, οστις ανάγει αυτήν περί τά τέλη 
τού ΙΔ' αΙώνος, στηριζόμενος κυρίως εις την μνείαν τών Άτσιγγάνων, οϊτι- 

νες, ώς γνωστόν, είσήλθον έξ Ασίας εις την Ευρώπην μετά το 1397, άκο- 

λουθοΰντες τον Ταμερλάνον^ Τό χειρόγραφον σορζεται έν καλή καταστάσει 
καΐ είναι ιστορημένον, τού άντιγραιρέως κοσμήσαντος τούς μεταξύ τών ζευ¬ 

γών τών πτηνών διαλόγους διά τής άναπαραστάσεως τούτων. 

Κατά τό περιεχόμενον, ή Αθηναϊκή παραλλαγή εχει στενοτάτην συγγέ¬ 

νειαν προς την παρ* ήμών δημοσιευθεΐσαν παραλλαγήν, προς την οποίαν 
παρουσιάζει μικράς μόνον και επουσιώδεις διαφοράς, ώστε μετά βεβαιότητας 
δυνάμεθα νά συμπεράνωμεν, ότι αΐ δύο αυται παραλλαγαΐ. κατάγονται έκ τού 
αυτού προτύπου, άποκλειομένης όμως τής αμέσου προελεύσεως τής μιας από 
τής έτέρας, δεδομένου δη εις έκατέραν τούτων εύρηνται στίχοι ή χάσματα 

μή άπαντώντα είς την άλλην 
Κατωτέρω δημοσιεύομεν τό κείμενον τής παραλλαγής: 

1 Κρουμβάχερ, Ίοτορία τής Βυζαντηνής Λογοτεχνίας, Ινθ·* άν., σβλ. 191 · 192. 

^ Σακκελίωνος ’Ιω. καΐ Σσκκελίωνος *Αλκ,, Κατάλογος τών χει¬ 

ρογράφων τής Έθ·νικής Βιβλιοθήκης τής Ελλάδος, Ιν Άθήναις 1892, σελ. 128. 

5 Ν. X. *Α ποστο λ ί δ ου, Επιστημονικός καθορισμός τών έν τφ ^ Πουλλο- 

λόγω » άνσφεροίιένυνν πτηνών, Έπετηρις Παρνασσού, Α, 1896, σελ. 110-135. 

4 Ν. Βέη, Ό Πουλολόγος τοΰ κώντικα 701 τής Εθνικής Βιβλιοθήκης τής 

Αθήνας, Νουμας, 1906, τεύχη 209-216. 

δ Ό Ν. Βέης είχεν αναγγείλει και έκδοσιν τοΰ κείμενου, άλλ’ έφ’ όσον γνω¬ 

ρίζω δεν επραγματοποίησε ταύτην. 

6 Σόγκρισιν τών δύο παραλλαγών, μέ ύπόδειξιν τής αντιστοιχίας αυτών, βλ. έν 

Γ. Θ. Ζώρα, Ό Πουλλολόγος (κατά νέαν παραλλαγήν), ένθ* άν. 
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φ. 21 7γ Λόγος τον Ιχνηλάτον τνερί τών 7ΐον?Μύ)ν. 

^Αετός, ό μέγας βασιλεύς απάντων τών όρνέων, 

κληζονριν είχε καΐ χαράν καΐ γάμονς τον παιδιού τον 
δλον τδ πλ^ήδος τών ορνέων είχέν το καλεσμένον. 

Είχε καΐ σνμβονλάτορας τέσοαρους μετ* εκείνον, 

5 πετρίτην καΐ μηλάδελφον, γεράκιν και ξιφτέριν. 

^Εφόγασιν κ* έπίασιν είς την γαράν εκείνην" 

ήφεραν καΐ δικάσιμον απάνω *ς το τραπέζι. 

'Όλων δμπρδς 6 πελαργός περιγελά τόν κύκνον: 

φ. 2ΐ7ν « ΕΙπές με, κύκνε ούοονμε καΐ μικροσφονδνλάτε, 

10 μελανοπόδη, άγριόφωνε, λιμνοανα&ρεμμένε, 

και παντελώς κακότυχε, τί ϋ·έλεις είς τον γάμον; 

Νά κηλαδης ονκ ημπορεϊς, νά ηαίζης ονκ ήξενρεις, 

και μόνον άτυχε, φοβέριατρον τον γάμου». 

.Στρέφεται ό κύκνος, βλέπει τον τόν πελαργόν και λέγει : 

15 « *Εμέν τά λέγεις, έλεεινέ, χαλκέα, κωπελατα; 

*Εσύ έφαγες τήν '&ήκην σου, τό οτάμενον τό ξένον, 

καΐ τώρα βρίσκεις, άτυχε, όκάπου παλαιοκάρφι, 

άπό νησιν καΐ εις νησιν υπάγεις καΐ κα'&ίζεις, 

τάχα νά στήσης, άτυχε, τό ατάμενον τό ξένον. 

20 ΚαΙ καν δν ηοουν εμορφον εκ τά πουλλιά τού κόσμον, 

άν είχες τίποτες 'άωριά, δεν η^ελα τήν βάλει 
την νβριν, όπου με ύβρισες" ποσώς δεν έβαρειόμουν. 

^Αμμ* είσαι δλον άσχημον άπ* δλα τά πονλλία* 

ορέγεσαι ν* άναγελρς, και έγώ νά σ’ έγκωμιάοω; 

25 Τζαφαροοκνλλοπελαργέ, καμηλοπερπατάρη, 

φ. 218γ ?'?^ζό|χροβ, γριζόφορε, παλαιοδραπανομύτη, 

καί πώς τολμάς περιγελάς τόν λευκερό τόν κύκνον, 

τόν τρώγονσιν οι βασιλείς και τ* άρχοντόπουΑλά τους; 

*Εσύ τζαγγάρην άχρηστον ομοιάζεις καΐ ^ρω^ίάρϊ;ν, 

30 όμοιάζεις καΐ χαλκωματά, τόν μαυρομονζομύτην, 

κ* εσύ τοΑ,αας περιγελάς χρνσόγερον τόν κύκνον Ι» 

Αυτοί ονκ εοιγήσασιν τ^ν δχλησιν, την είχαν, 

καΐ ό καηικάνος ηρξατο νβρίζειν την ώτίόα; 

10 με?.ανο7ΐόδη : μελανοπόδαρι οοά. 
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κι : απάι 

« ΚαΙ πον ’τον κ’ ή οικοδέσποινα, ή γραϊα ή ώτίδα; 

^Ηλ&ες >ί’ έαυ, οΙκοδέσποινα, εδώ τον γάμον τούτον, 

κ' εκατζες ώς κουβονκλαρεά άπανω&'εν των δλων. 

Είσαι κωπελλορρίκτονοα, πόρνη, ·&^νγάτηρ πόρνης, 

τζαπανομντα, άκρόκωλε και, οτεφανο(ρορονοα, | 

σπασμένη και πανάτζαλη, μέ τον πηλόν χρισμένη. 

”Αν ονκ έγείρης γλήγορα και πάρης την ποδιά σον, 

αντην τ^ν κατατνλικτην, νά πάρης νά μισσέ-ψης, 

νά Ιδης, σκατόγραια άτνχη, το τι σον ^έλω ποίσηΐ 

^Ηλϋες, βρωμούσα τζαπεροϋ, είς άτιμιά τον γάμον, 

κα\ δεν έντράπης, άτνχη, νά ’σέβης είς τον γάμον 

Ή ώτίδα πάλιν στρέφεται, λέγει τον καπικάνον’ 

καΐ λέγει τον: « Φουρνόοτομε, τίνος τά σνντυχαίνεις; 

Βρωμόοτομε, τίνος λαλεΐς καϊ πού τά συντυχαίνεις; 

*Εσν πού τρώζ έκ το πονρνόν όλόωμα τά δψάρια, 

όπον τά ιδεϊς, κατάπιοτα, ώσπερ τον λί'&ον, πίπτεις 

όμοιάζεις και τον σφόνδυλον, ώσπερ τον φουρνοκόντη. 

Οι πάντες, κακομάζαλε, τό κρέας σον άεν τρώσιν, 
δξω δέ μόνον μούρμουρες, οΐ οκνλλοι και τά όρνεα. 

Κ' εσύ τολμάς περιγελάς έμενα τ^ν ώτίδα, 

οπού μέ τρων οι βασιλείς καΐ άρχοντες μεγιστάνοι, 

ζ’ αυγά μου πάλι όρέγονται ρηγίνες καΐ κνράδες. 

Σιώπα, I κακοτύχερε, δρνεον ξερασμένον, 

δπού ’ς το μέσος ’σέβηκες μέ τ’ άχρηστον δερμάτι, 

ή άπο^&ήκη τον ΛΓωσ^, άπάκι βρωμισμενον ». 

Εκείνοι ονκ έσίγησαν την οχληοιν, την είχαν, 

και ό κικνέας ^ρξατο τον γερανόν νά βρίζη : 

« Χαρά μον τον τόν γερανόν, δπού *?ώεν εις τον γάμον, 

μέ τόν μακρύν τον σφόνδυλον και μέ τες μανρες καλτζες! 

ΕΙπέ μοι, κακογέρανε, τί ϋ’έλεις είς τόν γάμον, 

με μανρον έπιλονρικον καΐ με τες μανρες καλτζες ; \ 

*Εσύ ’σαι καμηλόρραχος και κακοπερπατάρης. 

*Εγείρον, άνάστα, μίσαευσε κα'ά'όλου έκ την τάβλα, 

δτι μεγάλη εντροπή κάμνεις της σνντρο<ρίας, 

^«λανο/ζαϊ;ρο93άρβΐε, Σαρακηνέ κοντρουΧη ». 

Εν&ύς γυρίζει ό γερανός, λέγει προς τόν κικνέα: 

&ηΐ6 λαλίΐς άεΐονϊ τά 49 τά ; τό οοά. 55 πάΐι : πάλιν αοά. 58 άπά- 

η οοά. 
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« Έμέν τά λέγεις, ελεεινέ, χαλκέα, μονζομύτη, 

οπού δφαγες την άήκην σον, τό στάμενον τό ξένον, 

καϊ τώρα δπον νά εύρης δκάτιου παλαιοκάρφι, 

άηό έκκλησιάν εις εκκλησίαν υπάγεις κα\ καϋ·ίζείς, 

τάχα νά ατήσης, άτυχε, τό στάμενον τό ξένον ; 

Ψέμα ον λέγω, άρ;^οντες, ΙσεΓ? έβλέπετέ το 

πώς ανατρέχει τους γιαλούς και τά καρφιά μαζώνει 

κ* εμένα ό κακοτύχερος τόν γερανόν υβρίζει, 

τόν κυνηγούν οι βασιλείς μετά πολλού τού πό^ου, 

και τρώγουν και τό κρέας μου ζαγ^ιροπιπεράτον. 

Μά την άλήβ-ειαν τ^ν καλήν, ϋέλω νά σέ υβρίσω, 

και πάλιν, κακορρίζικε, 'άέλω νά σ’ ονειδίσω. 

Έκ τό ραγονζιν, ά'άλιε, 6μοιά\ζεις μέ δισάκκι' 

από τήν πείνα την πολλήν, τήν εχεις, ταπεινέ μον, 

έκ τ* άκρωτ^ρία περπατεΐς καΐ τά νερά νά τρέχης, 

αν τύχη κάπου πούπετες νά πιάσης βελονίδα, 

εκείνην έχεις, ταπείνε, καΐ 7τρο/ευ;ασ και άεΓ^ζνον. 

ΕΙ δέ χιονίοη, άτυχε, και τά νερά παγώσουν, 

άηόκαμες, κακότυχε, κ’ έγίνης κατενχίτης' 

τήν νύκτα εκείν>;ν οώνεοαι, ψοφάς, πτωχέ, και πίπτεις" 

καϊ τά κωπέλλια βρίσκουν σε, δένουν σε μέ τόν κλώνον, 

καϊ τό χωρών γυρίζουν σε, τον ·&άνατόν σου παίζουν. 

Καϊ εσύ τολμάς καϊ μέμφεσαι άγερανόν τόν μέγανί 

Καϊ πώς τολμάς, κακότυχε, κ* έμενα αυνερίζεις; "ίί 

Εκείνα ούκ έσίγησαν τήν οχληοιν, τήν είχαν, 

καϊ ό γλάρος έπεχείρησεν νά βρίζη τό χηνάρι: | 

« Χορά ’ί τήν οΙκοδέσποινα, τήν χήνα τήν μουοούνα, 

δπού βαστά τήν τζαπερού, τήν άνασκουμπωμένην' 

δπίοω προς τόν κώλόν σου σακκούλι νά βααταίνης, 

γεμάτο νέματα ψιλά, τά ’κλεψες τής κυράς σον, 

*Εγείρου, σύρε, μίσαευσε, ύπαγε έκ τόν γάμον, 

νά μήν ξεσηάσης τόν λαόν καϊ εμποδιστή δ γάμος, 

ψεματοφονορρίκτονσα, μ^ άλλότρια σον δεμένη». 

Γυρίζ* ή χήνα μέ ^νμόν, και λέγει προς τόν γλάρον: 

« Λεπρέ, λεπρίτα, μιοταργέ, δελφινοϋαλασσίτη 

και ·&^αλασσοκοπάνιατε, παλαιοβραγ^οδαρμένε, 

ώς ψωμοζήτης ’ς τόν γιαλόν διαβαίνεις καϊ γυρεύεις 

88 κατενχίιης : κατεύδύτης οοά. 106 γιαλόν : αΐγιαλόν αοά. 
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β^ώμ,α νά παρηγορητές, την πεινάν οον την τόσην. 

ΕΙ μεν πολλάκις ονκ εύρης πτώματα εις την ώραν, 

σηκώνεσαι, ώ βαρνόμοιρε, κ’ εις τό βοννόν ύπάγεις 

110 και σκούληκας προγενεσαι, καν&άρονς γιοματίζεις 

φ. 221γ πολλάκις, ώς ίγνώριαα, τους χρόΙνονς τους ήξενρεις. 

Οί πάντες οσοι σ οϊόασιν, λέγουν σε κατεργάρη, 

εηαιξες καΐ ια ροϋχά σου κ* εχασές τα τό ζάρι’ 

καΐ τώρα, καχορρίζικε, έμενα κατακρένεις. 

115 ^Αν όέν σιγήοης τό λοιπόν, ι^έλω σέ καταβρίσει' 

διαλαλητήν μέ την φωνήν, μεοημβριανέ μέ τ* άστρα, 

άτζίγγανε, κακότυχε, άκάϋτατε, μανρέα. 

Τολμάς έαν περιγε?.ας τήν λυγερήν την χήνα, 

την χνμεντήν χαΐ ηάντερπνην, παλατοπαιδευμένην; » 

120 Αντεΐνοι ονκ έσίγησαν την δχλησιν, την είχαν, 

ή δφια πάλιν αρ;^;ίσε νά βρίζη τό παώνι: [ 

φ. 221ν «Παεόνι, σαπροπόδαρο, Φράγκε μέ τό καπάσι, 

ομοιάζεις χήρα ΰ'λιβερή, μετά τό μοιρολόγι. 

Σηκώσου, ψενγε, μίασευσε, άηό τόν γάμον τούτον, 

125 ποσώς ονκ άχεις ήδονήν, τόν γόμον τίμησης 

μέ τήν φωνήν την ϋ^λιβερήν καΐ μέ τό μοιρολόγι. 

Σνρε, μοιρολογίστρια, εις λείψανα σνντρέχον, 

νά κλαίγης, »'α μοιρολογας και ΐ'ώ σέ διακονοϋοιν. 

*Εκ τήν χαράν τον βασιλέως φενγε, μην στέκης δλως, 

130 να μην σ* ακουο^ ό βασύ,ενς καΐ φέρης τον εις λύπην». 

Έγύρισεν ή πάωνος καΐ πρός τήν δφια λέγει .* 

« Μωρή βρωμοχνωτόστομη καΐ μνριοκαπνισμένη, 

νομίζεις σάν έκάπνιζες κ’ εκανσες τα σκουμπριά οον 
έκ τήν πολλήν σον με&νοια δλως καταβρωμονοιν. 

135 Πιστεύεις δέν σέ ήζεύρομεν τό πόΰ'εν εζης πάντα; 

Τό περιγιάλι τόν γιαλόν, όπου δελφίνοι τρέχουν, 

νά πιόσης πούπετε οκονμπρίν, τάχα νά τό καπνίσης, 

νά δώσης τόν πραγματεντήν, νά πάρη νά πηγαίνη. 

φ. 222γ Ου μήν \ τό λέγω ψέματα, οΐ πάντες τό ϋ·ωρονσιν, 

140 τούς τόσους χρόνους πάντοτε τήν ϋάλασσα νά τρέχης, 

νά λούγεσαι, νά πλ,ένεσαι, δλη νά κολυμπάης. 

Και τό φουστάνι τό φορ^ς, έκ τόν καπνόν εκείνον 

107 βρώμα : βρώματα οοά. 128 διακονονσιν : διηπονούοιν ςοά. 135 εζης · εζη· 
αες ςοά. 

Ό Πουλλολόγος 157 

ακόμη ονκ έκα·&άρισεν' τί ΐ'ά ειπής ούκ εχεις! 

Ακόμη καί τό πέρπυρον, τό είχες αρραβώνα, 

145 κρατείς το είς τήν γλώσσα σου, ποσώς ούκ άπολεΐς το, 

και βλέπει τ’ ό πραγματεντής κ* δχει παρηγοριάν, 

δτι, αν ονκ ή^ελ,ες ελΌ-ειν τάχα νά τό πληρώσης, 

εκ τό δουκάτο τό ’κοψες και τό χαροκοπήΰ·ης. 

Καϊ τώρα, παλαιοζέρασμα καϊ μυριοκαπνιομένο, 

150 εμένα κατεμέμφεσαι τί -θέλω εις τόν γάμον, 

πώς είμαι σαπροπόδαρη, είμαι μοιρολογίτρια ; 

Έγώ όμοιάζω Φράγκισοα μέ πλουμιστό καπάσι; 

Εμένα έχουν βασιλείς άηέσω ’ς τά παλάτια, 

τ’ αβγά μου πάλιν τρώγουν τα τών ενγενών γυναίκες, 

155 διό νά μυρίζουν έμορφα τά χνώτά τους ώς μόσχος, 

και τά φτερά μου κάμνουσι πάλιν χρυσά ριπίδια. | 

φ. 222ν εαν τολμάς περιγελάς εμένα τήν παώνα;» 

Αυτά ονκ έσιγήσααιν τήν οχληοιν, τήν είχαν, 

κ* ή νυχτερίδα άρχισε νά βρίζη τό περδίκι ; 

« ΕΙπές με, κνρά πέρδικα, τί ϋ"έλεις είς τόν γάμον 

κ* έκατζες ώς κονβονκλαρεά όπανω·Ι^έν τών άλλων; 

Ήζενρομέν σε, ταπεινή, πάντων ΰπάρχεις πόρνη, 

εκ τά ποδάρια φαίνεσαι οτ’ είσαι ματωμένη" 

δπου καύ-ίσης νά λαλής, τους κανχους σον μαζώνεις, 

οτριγγίζεις και μαζώνονται, βάλλεις τους και μαλώνουν. 

Καϊ δέν εντράπης νά ξενγης είς τήν χαράν ετούτη; 

’Ασήκω, φύγε, μίασευσε, μήν κάΰεααι *ς τόν γάμον, 

έμεις γυναίκα άχρηστον δέν άέλομεν V τόν γάμον ». 

Γυρίζει εΰϋνς ή πέρδικα, λέγει τής ννκτερίόας: | 

<ι Μωρή βρωμοοτομόχνωτη, νά ειπής ουδέν σέ ξεύρονν; 

Ήξενρεις, δταν έστεκες απάνω ’ς τά μηχάνια, 

κ’ έκάπνισεν ή ράχη οον έκ τον καπνού τήν βίαν, 

κ* έφαγες τήν όμπροστινήν τήν τζονπαν, τήν εφόρειες, 

και πρός τό Μέγα Σάββατον ονκ είχες τί ν’ άλλάξης. 

δι* αυτό νύκτα σηκώνεσαι και έξηβγαίνεις έξω, 

και τήν ήμερα κρύβεσαι, νά μήν σέ ϋ-εωρούσιν. 

Ον μήν τό λέγω ψέματα, οί πάντες τό ^ωρονσιν, 

πώς έναι μανρ’ ή ράχη σου και ή κοιλιά σον καίεται' 

τό άσπρο αυτό τό μπάλωμα από λινό πανίτζιν. 

145 γλώσσα 1η ιηαΓ^. 3άάΐ(3ίί οοά θχ οογγ. 175 3η1β νύκτα άβίβνΐ χήν 
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180 Έμίνα. πώς ΙτοΙμΥΐ^^ς εσνκοψάντησές με, 

δτ* είμαι πόρνη ατνχη καΐ χειρότερα πάντων; 

Έγώ τές σκάλιζες, τές φορώ, είναι και σκαρλατένιες' 

εχω και χείλη κόκκινα, μάτια πλουμισμένα. 

Πρέπονν με καϊ οΐ σκάλιζες μου, ώς πέρδικα όπου είμαι, 

185 και τό μαντί μον που φορώ όπόϋεν και αν είμαι, 

ομοιάζει μου και πρέπει μον ώς ενγενης όπου εϊμαι’ 

τδ δέ φωνάζω πάντοτε εις δλα τ* ακρωτήρια, | 

φ. 223ν ούδέν λαλώ τοίς καύχους μον, ουδέ κακούς άν&ρώπονς· 

άμμή πονλλάκια έκαμα μονόχοιλ^ είκοσιάδα, 

190 και δ πετρίτης ασεβής ολίγον κατ ολίγον 

έπήρε μον τά δώδεκα, εκαψε τήν καρδιά μον. 

Και αν περπατώ καΐ &ν κά^ωμαι καΐ πέτωμαι πολλάκις, 

μαν&άνω και διόασκοο τα ολα μον τα πονλλια, 

νά κά&ωνται *ς πλάγι μον, μή τά *βρη ό πετρίτης 

195 νά μου τά πάρη, δεύτερον νά κάχρη τήν καρδιά μον. 

Εμένα πάλ’ οι βασιλείς εις γεΰμά τους μέ ύέτονν, 

οΐ άρχοντες οι ενγενεις προγεύματα καΐ δείπνα. 

^Εαύ δέ πώς ετόλμηαες κ* εκατηγόρησές με; 

Νά σ’ εγκαλέσω *ς τον αετόν, τον μέγαν βασιλέα, 

200 ποντίκι κακορρίζικον καί ννκτοπερπατάρη, 

καΐ δρίση σε τον νά γενής αόρατον έκ τον κόσμον 

ετούτον τον γλνκύτατον, ’ς τά σκοτεινά νά πάγης 

καϊ νά ποιης τά τέκνα σον δύσκολα καΐ βαρέα». 

Ταύτα ούκ εσιγήσαοιν τήν οχλησιν, τήν είχαν, 

ό καρκαζας άπήρζατο έβρίζει το ορνίθι: \ 

ϋί*Ορνίάι κονροννόμναλον και μνξοσκατοφάγον, 

πολιτική άνδιάντροπη μέ τό πολν φονκαρι, 

όπου πορνεύεις φανερά, μάλλον μέ τους νΙούς σον 

μωρή κωπελλορρίκτονσα καΐ πόρνης 'άνγατερα, 

πού κάμνεις κύρην και παιδιά νά σπα^οκαταλιοννται' 

και τώρα υβρίζεις, μέφεσαι, εμένα κατακρένεις;» 

^"Άκονσε, κακομάζαλε, φράρο βραχοδαρμένε, 

έγά) πονλλάκια τά γεννώ, μέ χάδια τ’ αναθρέφω, 

και γένονται επίσκοποι, έζαρχοι καί παπάδες 

και βαρβαριώται κώπελλοι, κονρτέσσοι άντρειωμένοι, 

καΐ περπατούν εϋγενικά, παλατανα^ρεμμενοι. 

206 μνξοσκαχοφάγοί’ .■ μνξοακατοψάγην οοά. 212 φράρο : φράρα οοά. 
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Εμένα πάλιν, καρκαζα, ίδές τό τις μέ τρώγει : 

οΐ βασιλείς «’ οΐ άρχοντες, οι πάντες τής Συγκλήτου, 

219 καΐ ή ηδονή μον νόστιμη άπάντων των ορνέων. } 

φ. 224ν Κ* εσύ τολμάς, άκτένιστε, εμέ νά κατακρένης; » 

Εκείνοι ονκ εσιγήσαοιν τήν οχλησιν, τήν είγ^αν, 

παραγιαλίτης άρχισε άφασιανόν νά βρίζη: 

« ‘Οπον σέ βλέπει, άφααιανέ, δτι φορείς τό ρούχο 

μέ τές περίοσες τές ώχρες, μέ τά πολλά κομμάτια' 

225 κομμάτι έγ^εις κίτρινον και κόκκινον και μαύρο 

και γερανέο καϊ πράσινον, δζύ τε και γαλάζιο, 

νά είπή είσαι άρχοντόπονλλον, από τους ενγενάόες, 

ή άπό τήν * Ανατολήν, εκ τούς Φονσκοματάδες, 

ή άπό τά Βελάγραδα, άπό τούς Άβαοτάδες. 

230 Κ* ιού *οαι έκ τήν Μεσοφωνιά, καπήλισσας κωπέλλι. 

Και άπέ&ανεν ή μάννα σον, και άφήκέ σε λογάρι, 

φ. 225γ άγόραοες τό ρούχο αυτό, φορείς καί \ καμαρώνεις 

καΐ ?.έγεις σεβαστού παιδί είσαι έκ τήν Νικαία. 

Σήκω, λοιπόν, μέ τό καλόν, φεύγε άπό τόν γάμον, 

235 μήν ρίξουν τό καπάσι σου και βρέξουν και τό ρονχον, 

δτι κωπέλλι άχρηοτον, καηηλανα·&ρεμμένον, 

εμείς ούδέν τό χρήζομεν νά κά'&εται κοντά μας ». 

*Αφασιανός έγνριαε και λέγει προς έκεΐνον: 

^*Εμέν τά λέγεις, ελεεινέ, χλίτα, παραγιαλίτη; 

240 Δεν είσαι σν τζαγγάρον νιος τού πετζοκαταλύνη, 

οπού έκα·&έσονν κ’ έρραφτες μέ τήν χοιρνή τήν τρίχα, 

κ’ έγέλασες οκάτιναν κ* δδωκέ σου λογάρι 

καΐ αγόρασες τήν αλυκήν, κ* εγίνης άλυκάρης; 

Καί άστόχησεν ή '&άλαοσα κ’ έγίνεαονν ρημάδι, 

245 μνριοχριωμένος, άτυχος και μυριωνειδισμένος ; 

Οι χρεωφειλέτες σνρνουν σε, τά πέρπυρα νά όώοης, 

κ’ έαύ κομπώνεις, λέγεις τους δτι κρυμμένα τά ^χεις. 

Και οπού κα^ίοης, άχυγ^ε, είς άμμο ή σ’ άκρωτί^ρί, 

σηκώνεις τό κεφάλι σου και πάλιν κροϋς το κάτω, 

250 και λέγεις οτι αστόχησες, τόν τόπον όπού τά είχες, \ 

φ. 22δν «αί μέ τά ψέματα, άτυχε, γε?Λς τούς χρεωφειλέτες. 

*Εγώ δέ λέγω ψέματα, οι πάντες τά γινώοκουν, 

δη τζαγγάρου υΙός είσαι, τού πετζοκαταλύτη, 

233 ρΟδΙ είσαι άδίβνί μέσα 248 άμμο : άμμον οοά. 
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καί χ6 κεφάλι αον να οτιο&εν ηο.1 εΐοοι, 
255 τους χρεωφειλέτες νά γελάς, όέν εΐναι ό τόπος τούτος, 

και πάντα τρέχεις, ηερπατεϊς, γελάς τους καΐ διαβαίνεις. 

ΚαΙ εμένα εκατέκρινες πώς εΐμαι σοφομντης, 

δκάποισς κακορρίζιχης καπήλιοοας κωπέλλι, 

και άηέΰ·ανεν ή μάννα μον και όφήκέ με λογάρι; 

260 Πάντες έσέν ήξενρονν σε, καΐ έμέν γνωρίζονοί με. 

Άπ αύιά τά ποδήματα, τα φόρειες από πρώτα, 

και τδ φουστάνι τό έβαλες, όντα οονν αλνκάρης^ 

άλλον ποτέ *ς την ράχην σον οΰκ εϊδα νά τ’ άλλάξης. 

Κ’ έσυ γελάς και μέφεοαι τ’ ορεκτικόν μου ρονχον, 

265 ακόμη και τδ σκιάδι μου, όηοχω \ τδ κεφάλι, 

που δ βασιλείς μέ τοδωσε, ώς ενγενής, δπον "μονν; 

φ. 226τ δπάρχει έξάδελφος τον γέρου του \ πατρός μου, 

και αν τδ εΐπω, ταπεινέ, έκκόητει την ούράν σον, 

νά ποίοω την νπόληψιν καΐ την άπαιδευσιά σον». 

270 *Ετράπηκεν ό ταπεινός, λέγω δ παραγιαλιτης, 

νά κρνβηάη εαηκώϋηκεν, /ιήπως τον άτιμώσουν, 

ΚαΙ ώρισεν δ αετός, δ μέγας βασιλέας, 

και την ουράν του εξήσπαοαν, τήν μύτην του τσάκισαν. 

“Ώρίσε καΐ άπολύσαντον, νά *ναι σημαδεμένος, 

275 νά τον γινώσκουν άπαντες και νά τον άτιμώνουν' 

καΐ μ’ ίτροπ^]ν έξέβηκεν εκ την χαράν έκείνην. 

Τότες εβγαίνει παοιγός, περιγελξ την κίσσαν: 

^Μελανομνια, τζαπβροΰ, αακημοποδαρονσα. 

δούλη και σκλάβα τών Φράγκων, τί άέλεις είς τον γάμον;» 

280 '-Η «ί'σσα εϋά^ύς εγύρισεν και λέγει προς εκείνον: 

^"Ατζίηωτε, αδιάντροπε, εμέν τά συντυχαίνεις; ] 

<ρ. 22ίν Έον *σαι τζακανά παιδί, τού μυριογ^καμένου, 

δποψαγες την ϋήκην αον, τά δώδεκα δουκάτα, 

καΐ τδ σακκούλι επονληοες, αλλά καΐ τδ κοπίδι, 

285 καΐ αγόρασες τί]ν τζαπερον, ώς πρώτον τδ κορίτζι, 

όηδχει τά μπαλώματα, «’ έσν τδ καμαρώνεις, 

όποχει κόκκινον δμπρδς και μανραν από κάτω, 

όπίοω πρδς την ράχην σον εμπάλωμα γαλάζιο. 

"Εκ τήν πτωχείαν, την εχετε, φορείς τές μαύρες οκόλτζες. 

290 "Ως ετνχεν, ονκ εχετε ψωμί ποτέ νά φάτε, 

257 αοφομντης : σοφωνίτης οοά. 
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κ* εμάϋ·ετε καΐ τρώγετε χωρίς ψωμί τδ ψάρι. 

Πάντως, άν λέγω ψέματα, οί πάντες τδ ϋ·ωροϋσιν 

τό πώς κα&έζεο", άτυχε, είς πέτρα στεφανέα, 

και βλέπεις τά ψαρόπονλλα, αυτήν τι^ν ά??βρίνσ, 
295 καί αν εχης δρόμον νά λαλης, άψίνεις την και φεύγει· 

εί δέ καί λάχη νά αταάης, ν* άναπαντης δαμάκι, 

εύΰνς βουτάς καί παίρνεις την και τρώγεις την όλώμη, 

ώς έσννήάιαες, πτωχέ, "ς τό πατρικόν σον σπίτι. 

"Άν δέ πολλάχις καί σ* εύρη τινάς νά αέ πιάση, 

300 σφάζει σε μέ τδ πέρπνρον, βάνει σε "ς τδ πουγγί τον, 

φ. 227γ ώς άνγατέρα | τά^ατεί τον κατζανά φιλεΐ σε. 

Κ* Ιού τολμάς καί βρίζεις με τ^ν έμορφην την κίασα ; 
"Εγώ Ρωμανόν είμαι παιδί κ’ έκλέψαοί με Φράγκοι, 

— νά είπώ διατ" ήμουν έμορφη, καί τί νά τό κανχονμαι; — 

305 "Έμαάα τά ρωμέϊκα, τά φράγκικα ομοίως. 

"Εσύ, τρελή, τραυλόγλωσση καί τρανλοκηλαδονσα, 

στέκεις καί κατελέγχεις με, χωρίς νά μέ γνωρίσης. 

"Εμέν ’ς την Πάλι φέρνουν με μέσα είς τδ κλονβάκι, 

κ* εσύ, πονλλί κακότυχον καί γοφοζαρωμένον, 

310 δλως έμέν περιγελρ.ς. “Αφρον τε, πώς τδ ποΧκες; 

"Όμως ού μήν τδ βαρεθώ, δψαροπούλλον τέκνο ν, 

πώς μ* αγαπούν οι άρχοντες και πώς περνά ή τιμή μον, 

διατ" ήμουν από «ν^'ενίκόν, είμαι τετιμημένον' 

τιμονσι καί μ* ευχαριστούν, ώς άρχοντας όπου είμαι ». 

"Εκείνα οΰκ εσιγήσασιν την δχλησιν, την είχαν, 

και ό λούπης έπεχείρησεν νά βρίζη τδ γεράκιν : \ 

« ^Ηλάες, φονέα καί ληστή, λυκοαιματοπότη 

καΐ ονγγενεσαρκόφαγε· τί ϋ-έλεις εΙς τον γάμον; 

Νά ποίοης καί τήν πέρδικα, τρνγόνα, άφασιανόν τε, 

την όρνί^α, τ^ν κίσσαν τε και μάλλον τδ δρτύκιν, 

καί τά μικρά φασόπονλλα νά φύγουν έκ τον γάμον; 

Φεύγε, διώκτη, τύραννε, σχύλλε αιματοπότη, 

μήπως τ" άκούση 6 βασιλεύς καΐ βγάλη τά πτερά σον». 

Γυρίζει εΰάΰς 6 γέρακας καί λέγει πρδς έκεΐνον: 

«Έμέν τά λέγεις, ά&λιε, κ’ εμένα κατακρένεις, 

όπου είμαι δόξα και τιμή όλων τών βασιλέων, 

πού μέ βαστούν "ς τά χέρια τους μέ τά χρυσά κουδούνια 

317 αηΐθ φονέα άβίβνί και ον 318 ανγγΐν8σα^κάφαγδ ; σύκδνέααβχόφαγδ οοά. 

εΠΒΤΗΡΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Έτ«( Λ' 
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φ. 227ν 
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325 
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καΐ κννηγονν και χαίρονται μάλλον και καμοριονονν; 

και ηιάνω τά περδίκια, άφασιανονς καΐ ορτύκια, 

330 και ίίλλα, δσα χρήζουοιν δλοι οί μεγιστάνοι; 

Κ' εον, βρωμοκακότνχον, μυριοκατγ)αχυμμένον, 

όπον ποτέ) κακότυχε, ή πείνα δεν σε λείπει, 

άμμη ατέκεσαι όλημερίς *ς την άκρα το άκρίοτηρι, 

334 μη νά ενρης ηο^λν τζιμί, να οκνψης να το πάρης, ] 

φ. 228γ βάλης \ τ^ν κοιλία σου, μην λιγω^ης και πέσης 

άηό τ^ν πείνα, α^λιε, όπδχεις κα'&ημέραντ>. 

Εκείνα ούκ εσιγήοααιν την δχλησιν, ττ]ν είχαν, 

ή κονκουβας άρχίνησε νά β9ίζη το δρτνκι: 

« "Όταν στραφώ καί νά σλ ιδώ, ορτύκι, είς τον γάμον, 

340 - νά είσαι μικροπόδαρον, νά είσαι μουκονλάτον, 

νά είσαι δλον της πομπής καΐ μιτζοποδαράτον, 

ώς το χαλάζι νά πετας, ώς κούρβονλον νά πέφτης, 

καΐ τά παιδιά του άμπελικον νά σέ κλωτζοπατοϋοιν, 

και νά ’σαι πάντ αδύνατον, μνριοκατησχυμμενον, 

345 και τά ταξίδια σον μικρά, τδ πέταμά σου ολίγον, 

και δεν υπάγεις πούπετε, νά πέσης νά ψοφήσης, 

άμμ* ^ιλ'&ες καί έκά^ιαες εν μέσφ τής τραπέζης:», ! 

φ.228ν Και τό ορτύκι στρέφεται, τής κουκουβάγιας λέγει: 

«*Εμέν τά λέγεις, κουκονβά, έμέν τά συντυχαίνεις; 

350 Έγώ οίδά σε καΐ ξεύρω σε, τίνος καΐ πό^εν είσαι·», 

« ΚαΙ τί τδ ξενρεις, εφηαεν ή κουκονβας, ορτύκι; ». 

« Ήξεύρω σε, κακότυχη, εκ Ζαγοράν υπάρχεις, 

όκόποιας σαλοτζαπαόιάς, εκ τδ χωρίο τής Ρίμνης. 

Κατηγορούν, άναγελοΰν τον ταπεινόν σον κύρην, 

355 άίά αέν, μεγαλοκέφαλη, σκοτεινοπερπατονσα, 

άηδ τροπής τον ό κύρης σον, δ πτωχοπαηαδάκης, 

εποικεν οχήμαν ϋ'^λιος κ* έοέβηκεν *ς τδν δρϋρον. 

Τότες, άφδν άπέϋ^ανε, άτυχη, ό πατήρ σον, 

έπαύοασιν οι προσφορές, δέν εχεις τί νά φάγης, 

360 κσι πλέον δεν ήμπόρεσες νά πρήξης την κοιλιά σου. 

*Απδ τήν πείνα κρύβεσαι, και όλημερίς κοιμάσαι, 

την νύκτα, πάλιν, γέρνεοαι, νά πας νά διακονίσης, 

331 ΒηΙβ μυρίοχατ^σχυμμένον άεΙενί και 335 βάλης : ηέσης οοά. 344 μνριο 

χατηαχνμμένον : μνριοχατηοχιαμένον οοά. 352 3.ηΐβ Ζαγοραν άβίβνί την 362 δία 

χονίοης : διχον^σεχί οοί. 
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ή νά 'βρης, πάλιν, κάν&αρον ή ποντικόν ν* άρπάξης, 

νά φάγης, κακορρίζικη, νά πρήξης την κοιλιά σου». 

365 *ΕκεΊνα ούκ εσίγησαν τήν δχλησιν, όπου είχαν, [ 

φ. 22^γ ο κόρακας άρχίνησε, τήν περιστέρα βρίζει: 

« Ώ περιστέρα ταπεινή, τί ^έ?.εις είς τον γάμον 

καΐ δεν ϋπ^,ς μνημόσυνα, νά φας, νά μακαρίσης, 

νά λάχη πούπετε απυρϊ σιτάρι νά τ* άρπάξης 

370 εκ του νεκρόν τά κόλλυβα, αν τύχη νά τοΰ πέση, 

και νά φωνάξης θλιβερά, νά τού μοιρολογήσης; 

’Ασήχω, φεύγε, μίσσενσε εκ τήν χαράν έχούχην, 

μήπως τ’ ακούσουν καΐ λαλεϊς, καΐ βανης τους σέ λύπην». 

Κ* ή περιστέρα γύρισε και λέγει προς εκείνον: 

375 « *Αράπη και Σαρακηνέ, μαυρέα, κακομύτη, 

έμέν τά λέγεις, άτυχε, σκοτειδιμανριαμένο, 

και δεν τηρας, κακότυχε, τί -θεωρίαν εχεις; 

Και δεν πηγαίνεις πο'&ενά νά *βρης καμμιά μονρσία, 

379 νά εϋρης παλαιογάδουρον, νά γλείψης τά πλευρά τον, [ 

φ. 229ν (δς τό ’ποικες είς τδν καιρόν τής Κιβωτού τού Νώε, 

οπού ’βρες, κακορρίζικε, τά ψοφισμένα ζφα, 

τά βρωμιομένα κτήματα, κ* επρηξες τήν κοιλιά σον ; 

Τί Τ'άρ ον λέγω ψέματα, οι πάντες ξεύρουσίν το. 

Έκ τήν κατάρα τού Νωέ, έκ τον καιρόν έκεΐνον, 

385 οϊ πάντες σέ σιχαίνονται και καταδιώχνουνέ σε. 

Κλέπτη καΐ κακορρίζικε, φεύγε άπδ τδν γάμον, 

σύρε νά εύρης πούπετε γεωργόν νά τδν γελάσης, 

V* άνοιξης τδ δισάκκιν τον, νά κλέψης τδ ψωμίν τον ». 

*0 κόραξ, δταν ήκονσε τάς ύβρεις τάς μεγάλας, 

390 μεγάλως τό έντράπηκεν κ’ εξέβην έκ τδ μέσος. 

Τότες ή πάπια εβγηκεν, έκά'&ιοε *ς τδ μέσος' 

πρδς τδν σμνρίλιον ήρξατο, λέγει τοιούτονς λόγους : 

«. Σμνρίλιο κακο'&ώρετο, άινχοκαπνισμένο, 

394 πομπή και γέλιο των ηονλλιών, με τά λιανά ποδάρια, | 

ψ. 230γ κρατιέσαι άρχοντόπονλλον και άπδ μεγάλο γένος, 

όιατί εχεις τδ κορμί λιγνόν καΐ γλήγορες έλάτες, 

καΐ περηατεΤς και κυνηγάς και αδικείς τους πάντας. 

Καλά και αν είσαι κυνηγός, έγώ δεν σέ φοβούμαι. 

368 *? ·■ 8ίί οοά. 383 ον : ε οοά. 385 αχαίνονται : οννχένονταί αοά. 
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Σύρε νά πιάσ^ς τζούπετε σπουργίτη ή οπιτζάρι, 

400 ή άπ* τά μικρότερα πουλίιό, και φεύγε έκ τον γάμον». 

Γυρίζει 6 σμυρίΧιος και λέγει προς την πάπια : 

^ Τίνος τά λες. βρωμόπαπο, τίνος τά τζαμπουνίζεις ; 

Λέγεις δτι είμαι κυνηγός, εχω τ^ν εξουσίαν, 

άίατ* είμαι άπό τούς άρχοντες καί πρώτους των ορνέων 

405 καΐ έκ τους σύμβονλάτορας, οί πάντες τό γινώοκουν. 

Τί γάρ ον λέγω ψέματα, οι πάντες τό ήξενρονν. 

*Έχω ξιφτέρι εξάδελφον και '^εΐον τον πετρίτην, 

καΐ πάππον τόί’ μηλάδελφον, μάλλον την γερακΐνα. 

επήράν με εκ τον βασιλέα, εΐ τι φανη νά τρώγω, 

410 σπουργίτες, κίχλες, κόσσνφας, άσκορδαλονς καΐ άλλα. 

Κ* έσν μέ καταμέμφεσαι, πάπια οεΐοοκώλα, 

κοντζονρα, κακορρίζικη καΐ στραβοποδαρονσα; 

Άσήκω, φεύγε, μίσσευσε, σύντομα εκ τον γάμον, { 

9. 230ν μψ βάλω από τό γένος μου νά σέ κλωτζοκοπήση, 

415 ή, άν ειπης πλειότερον, τζακίζονν τά πλευρά σου». 

"Η πάπια, πάλιν, δεύτερον όντως άπολογήΰ'η: 

«Τί ’παίρνεσαι *ς τό γένος σου και τί μάς φοβερίζεις; 

*Έχω κ* εγώ εκ τό γένος μου πλή·άος πολύ μ* εμένα. 

^Βχω ώτίδα αδελφή, μάμμη χήν γραια τήν χήνα, 

420 τον γλάρον καΐ τήν δφια πρώτά μου έξαδέλφια, 

τήν δρνιϋα, τον πασιγόν εχω αδελφοποιτάδες, 

καΐ δλα τά επίλοιπα, τό πλήθος των ορνέων 
εχω τους είς βοήάειαν άέλετε σέ μαλέα. 

*Ασκορδιαλός, ώς ήκονσε τής πάπιας τά λόγια, 

425 ίξέβηκεν, έκάϋιαεν κοντά της και καάίζει: 

« Χαρά ’ς τήν πάπια, λέγει της, τήν φίλοσο^^ωτάττ^ν, 

τήν εϋγενοϋσα, τήν καλήν, μέ τό μεγάλον γένος ». 

Σπουργίτης και δ κόσσνφας εκάάονταν κοντά τον, 

ανάγκαζαν τόν σκορδιαλόν, διά νά φιλονικήση 
430 και νά γκαρδιώση τόν λαόν, τό πλήθος των ορνέων. 

’Ήρξατο δέ δ σκορδιαλός, τοιοντονς λόγους λέγει: \ 

φ. 232γ ^ ^Ακούσατε δλα τά πουλλιά καΐ πλή·&ος των ορνέων, 

400 απ' : από οοά. 406 ον .· ε οοά. 407 ξιφτέρι : ξιφτέριν 409 ΕηΙβ φανή 

άεΙενϊ με 

* Τό φύλλον 231γ- 232ν καταλαμβάνουν ολοσέλιδοι αναπαραστάσεις πτηνών. 
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έσεΐς καλά έγνωρίζετε, δλα κατέχετέ τα, 

τό πώς ό μέγας βασιλεύς είς τήν ;^σράν έτούτην 
435 ^«άλεσε ’ς τήν τάβλα τον, ’ς τόν γάμον τοί; παιδιού τον, 

δλον τό πλήϋ^ος των πονλλιών, μικρά τε καΐ μεγάλα. 

*Ατός τον μάς έχάλεσεν κ* ήλϋαμεν εις τόν γάμον, 

καΐ τώρα, ώς μέ φαίνεται, και έσεΐς έ^^λέπετε το, 

από τό μέσον ηρξαντο τινές νά φοβερίζουν, 

440 πώς είναι άρχοντόπονλλα, από μεγάλον γένος, 

πώς έχουν συμβονλάτορες, πάηπους καΐ έξαδέλφους, 

”Ας είναι ώς έσυντύχασιν καΐ τ’ άλλα τα πουλλία, 

όιά τήν φήμην καϊ χαράν μεγάλου βασιλέως, 

δίχως νά φοβερίζονσιν, ώς εκαμεν ετούτος, 

44δ πού ’παίρνεται ’ς τήν ευγένειαν, κ’ εχει τό προ/?ελέντ^ιο. 

Τί τούς φελάει ή ευγένεια καΐ τί τά προβελέντζια, 

δταν ημείς ον ^έλω^εν νά τούς νποκλιάώμεν; 

φ. 233τ ^ ήτον καΐ δ \ βασιλεύς μόνος, χωρίς τό πλήάος, 

όέν τόν άξίζει ή βασιλεία, άλλ’ ουδέ ή εξουσία». 

450 Ακούοντας τά λόγια του τό πλήΰΌς των ορνέων, 

ήσανε από τήν χαράν τού οίνον με'άνσμένοι, 

δλα μέ άάρσος ήρξαντο νά βρίζουν τόν σμνρίλιον, 

και νά καταόίκά^ονοίν ολον τ’ άρ;ζονΓθλό;Ί. 

Ακόμη καϊ τόν βασιλέα, τόν αετόν τόν μέγαν, 

455 λέγονοιν πώς είναι άδικος, ποιεί στραβά τήν κρίσιν, 

διατί εχει σύμβονλάτορας δλ,ους τούς κννηγάρονς. 

Μάλλον ’παινονν τόν σκορδιαλόν, όίά τ:^ν πολλήν σοφίαν, 

τήν λογικήν, ρητορικήν και τήν μεγάλην τόλμην, 

πώς ^ρΐατο κ’ εονντνχεν κατά του βασιλέως. 

460 ΚαΙ (5(ά πλέον έπαινον όμοφωνούν τά όρνεα, 

καϊ στένονσι τόν σκορδιαλόν είς ·&ρόνον ώς αφέντην, 

καΐ ’ς τό κεφάλι βάνονν τον καπόσι τού φόρεσαν, 

οί πάντες νά τόν βλέπουσιν καϊ νά τόν προοκννονσιν, 

*0 αετός έγκροίκησε τά λόγια των ορνέων, 

465 καϊ τήν μεγάλην σύγχνσιν, πού γίνεται είς αντα, 

443 βηίε μεγάλον άβΙενΐ τον 457 ’παινονν : επαινούν οοά. 

^ Τό φύλλον 232ν περιέχει, προφανώς έχ συγχύσεως, κείμενον άσχετον πρός 
τόν Πουλλολόγον. 
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μ^γάλως Ιϋνμώϋηκεν, τής ώ^ας άγριώϋην, 

Τότ£ γυρίζει 6 γέραχας λέγει του βαοιλέως: \ 

φ. 233ν « "Εβλέπει ή βασιλεία σου την τόλμην των ορνέων! 

Λέν σώνει ή νβρις ή πολλή, ποϋ μόκαμεν 6 λούπης, 

470 άμμή πάλιν ή πάπια ήρξατο διά νά νβρίζη 

ιόν άνδρειωμένον, τον φρικτόν σμνρίλιον τον μέγαν 

χωρίς νά έχουν τήρηαιν άπό τήν αφεντιά σου, 

μαλ.λον τολμούν κατηγορούν, βρίζουν τήν βασίλειά σου, 

τδ πώς ποιείς παράδικα κάμνεις στραβά την κρίοιν 

475 Μ* έστεψαν τόν άσκορδιαλόν, αδϋέντην νά τους κρένη, 

διά την πολλήν τον τήν σοψιά και τόλμην δπο^ έχει. 

Σηκώνεται 6 μηλάδελφος, ομον με τον πετρίτην, 

καί τδ ξιφτέρι μετ’ αντονς· λέγουν του βαοιλέως: 

« ΑΜέντη, μέγα βασιλεύ απάντων των όρνεων, 

480 βλέπομεν δέ τήν σήμερον τδ πλή&ος τών ορνέων 

κάμνουν μεγάλην σύγχνοιν κατά τής βασιλείας οον' 

άν οϋ ποίησης παίδενοιν εις αντα, ώς τούς πρέπει, 

βγάζουν σε έκ τδ βασιλείαν, παίρνουν τήν αν^εντιά σου». 

Εν&ύς γυρίζει δ βασιλεύς καί στέλνει τδ ξιφτέρι, 

485 νά φέρη δμπρδς τήν πάπια, τδν σκορδιαλδν αντάμα. 

φ. 234γ Έά όρνεα ώμοφώ\νησαν, διώχνουν τδ ξιφτέρι· 

έστράφη εις τόν βασιλέα, χωρίς αυτούς νά φέρη, 

Ό βασιλεύς εκάκιαεν καΐ οφόδρα εϋ-υμώ'&η' 

σηκώνεται μετά ^υμδν καί μέ πολλή μανία, 

490 όμού κ* οι ανμβονλάτορες νπάν κατά τά δρνεα. 

Κρούει αετός τδν γερανόν, πετρίτης δέ τήν πάπια, 

μηλάδελφος τήν όρνιθα, δ γέρακας τδν λούπη, 

ξιφτέρι τδ όρτύκιον, ο σκορδιαΧδς σμυρίλιον' 
κρούει ή ώτί0α ’ς τδ νερόν, ο πελαργός ’ς τδ δάσος, 

495 καηικάνος, ώς γλήγορος, έμπαίνει είς τήν λίμνην, 

6 κύκνος παίρνει τδν γιαλόν, κικνέας τ’ άκρωτήρι, 

ό γλάρος σε νησόπουλλον, ή χήνα ’ς τα λιβάδια, 

ή δφια εβούτηαε, έχώ'&η εις τδ βάΰ-ος, 

ή πάωνος καΙ άφασιανδς έμπήκαν ’ς τά παλάτια. 

'Ως έλέχΟη ηδη ά-νωτέρω, τό Ά·θηναϊκδν χειρόγραφον' είναι ιστορημέ- 

470 δίβ δΐιρεΓ Ιίηβ^πι Εάάίόΐί οοά. 495 αηίβ καπικανος άεΙενΐ 6 

1 Τό ανωτέρω δημοσιευόμενον χειρόγραφον ύπ’ άριΰ·. 701 τής Έθ·νικής Βιβλιο- 

θ·ήκης τών Άθ·τ)νών ειχομεν άπό μακροΰ μελετήσει, έχρησιμοποιήσαμεν δέ καί κατά 
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νον^ διά τής έξεικονίσεως τών άναφερομένιον πτηνών*, τινών είς βλοσελίδοτις 
αναπαραστάσεις, τινών δέ κατά ζεύγη διαλεγομένων, ώς δ πελαργός καΐ δ 
κύκνος, δ καπικανος κσΐ ή ώτιδα, ό γερανό; καΐ δ κικνέας κλπ. 

*Η εκδιδομένη νΰν τό πρώτον νέα παραλλαγή του ΠουλλοίΛγου, κατά 
τό *Αθηναϊκόν χειρόγραφον, αποτελεί σημαντικήν συμβολήν εις τήν ερευνάν 
τού ιδιότυπου τούτου στιχουργήματος, τού οποίου διεξοδική μελέτη θά 
καταστη δυνατή μόνον μετά τήν συγκέντρωσιν καΐ τήν εκδοσιν πασών τών 
διασωθεισών μέχρι τούδε παραλλαγών τού έργου, τό οποίον άπετέλεσεν άγα- 

πητόν Ιντρύφημα τών προγόνων μας έπΙ πολλούς αΙώνας. 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Θ. ΖΩΡΑΣ 

τήν έν έτει 1956 εκδοσιν τοΟ αύτοΟ στιχουργήματος έ| Ιδιοκτήτου χειρογράφου. Δέν 
ήδυνήάημεν όμως νά πραγματοποιήσωμεν τότε την εκδοσιν τοϋ κειμένου, σεβόμενοι 
παλαιοτέραν άναχοίνωσιν του Ν. Βέη, ότι έπρόκειτο νά προβή ό ίδιος είς τήν έκδο* 

σιν τής παραλ?.αγής ταύτης τοΰ Αθηναϊκού κωδικός. 
* Έν τή παρούσυ, ώς και έν τή προηγούμενη ^ιελέτη περί τοΰ Πουλλολόγου, 

δέν ασχολούμεθα περί τής έν γένει εικονογραφήσεως τών χειρογράφων τοΟ στιχουρ¬ 

γήματος, δεδομένου οτι, ώς μάς έπληροφόρησεν ή Σταματία Μητσουρα, ή εικονο- 

γράφησις αύτη αποτελεί τό θέμα τής έναισί|ΐου διατριβής αύτής ( βλ. και Β^ζοπΙΐ· 
ηίδοΐιβ ΖεΐΙδοΙιηίΙ, τόμ. 48, 1955, σελ. 535). 

3 ΚοΙ είς τάς παρσλλαγάς τών χειρογράφων τής Λέσβου καί τοϋ ήμετέρου χει¬ 

ρογράφου έχουν άφεθή κενά διαστήματα, τά όποια οι αντιγράφεις έπρόκειτο νά 
κοσμήσουν βραδύτερον διά τής εξεικονίσειος τών μνημονευόμενων πτηνών, άλλ’ ή πρό· 
θεσις αύτη ουδέποτε έπραγματοποιήθη, τών σχετικών χώρων παραμεινάντων κενών. 

® Διά λεπτομερεστέρας πληροφορίας δσον άφορφ εις τό εργον και τά συναφή 
προβλήματα παραπέμπομεν είς τήν άνωτέρω μνημονευθεΐσαν ήμετέραν μελέτην : « Ό 
Ποϋλλολόγος (κατάνέαν παραλλαγήν)», ένθ’ άν. 



ΣΥΜΒΟΛΗ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΤΡΟΥΛΛΟΚΑΜΑΡΟΥΣ 
ΝΑΟΥΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

ΕΙνοι τίδτ) Π περιωρισμενη διαδοσις των ιρουλλοκαμη· 

ρων ναών εις την 'Ελλάδα, των οποίων ο ιδιόρρυθμός αρχιτεκτονικός τύπος 
κατέχει Ιδιάζουσαν και δλως διακεκριμενην θεσιν εις το συνολον της βυζαν 

τινης ναοδομίας. 
Αΐ αϊγαιοπελαγιτικαι μάλιστα παραλλαγαί, καΐ δή τοΰ Κυκλαδικού κύκλου, 

των τρουλλοκαμάρων ναών ήσαν άγνωστοι μέχρι σήμερον, και σημειοΰμεν 
δτι τά παραδείγματα τούτων σπανίζουν επίσης και εις τάς Κυκλαδας. Ωστε 
κάθε συμβολή πρός την κατεΰθυνσιν ταύτην καθίσταται εΰπρόσδεκτας και 

άκρως ένδιαφέρουσα. 
Κατά ταυτα ή υπ* διριν μελετη αποσκοπεϊ εις το να κατάδειξη οτι ο 

τρουλλοκάμαρος τύπος ναοΰ εμφανίζεται και υπο την μέχρι σήμερον άγνω· 

στον μορφήν τής εξωτερικής διαμορφώσεώς του κατά τον αίγαιοπελαγιτικόν 
αρχιτεκτονικόν τρόπον*. Δη?ιαδή μάς δίδεται η ευκαιρία να γνωρισωμεν τον 
τύπον τοΰτον ναού εις παράδειγμα άναδίδον ολην την ιδιοτυπον χαριν τής 
αρχιτεκτονικής τοΰ Αιγαίου, καΐ μάλιστα εις παραλλαγήν αξιολογωτατην ως 
σπανίζουσαν και έν τή ηπειρωτική Έλλάδι. Τό προσκομιζόμενον, τέως άγνω¬ 

στον, παράδειγμα τοΰ τρουλλοκαμάρου ναοΰ τής αγίας Τριάδος *Αδάμαντος 
Μήλου αποτελεί τό δεύτερον παράδειγμα τρικλιτου βασιλικής μετά τρουλλο· 
καμάρας, καθ’ οσον τό μόνον μέχρι σήμερον γνωστόν, προερχόμενον §ξ ήπει- 

ρωηκής Ελλάδος, άπετέλει ό ναός τής Παναγίας Λεβειδίου Αρκαδίας*. 

1 Βλέπε περί των γνωρισμάτων καΐ των τρόπων των συνιστώντων τήν αίγαιό- 

πελαγιτικήν σχολήν ή άπόχρωσιν τής μεταβυζαντινής εκκλησιαστικής άρχιτεκτονικής : 

Δ. Βασιλειάδη, Ή αξονική τοξοοτοιχία στην αίγαιοπελαγίτικη εκκλησιαστική 
αρχιτεκτονική, * Τεχνικά Χρονικά», τομ. XXXII ( 1955 ), χεΰχ. 369-370, σ. 114, 

τοΰ αύτοΟ, Εισαγωγή οτήν αίγαιοπελαγίτικη λαίκη αρχιτεκτονική, 1955, σ. 30- 

34, τοΰ α ΰ τ ο ΰ, Άπδ τάς εκκλησίας τής νήσου Κύθνου, Έπετ, Έταιρ. Βυξ, Σπου¬ 

δών. τόμ. ΚΗ' (1958), σ. 337, 338. 
» Βλέπε περί του ναοΰ τούτου Α. Κ. Ο τ 1 ίΐ η ά ο δ, Είπε ιιπδε^εΐιίείο Ιίυρρεί- 

ίοΓίη, έν Βγζαϋίίηΐδοΐιε ΖεϊΙεοΙίΓΐίί, τόμ. XXX { 1929 -1930), σ. 580-581, είκ. 5, 

τοΰ αύτοΰ, 01 σταυρεπίστεγοι ναοί τής Ελλάδος, ΑΒΜΕ, τόμ. Α (1935), τεΰχ. 

I, σ. 51, εικ. 9ιν. 

Συμβολή είς τούς τρουλλοκαμάρους ναούς τής Ελλάδος 

Ή αγία Τριάς Άδάμαντος Μήλου. 

ΕΙς τήν γραφικήν πολίχνην τοΰ *Αδάμαντος, επινείου τής νήσου Μήλου, 

εις άπόστασιν δεκάδων τινών μέτρων από τής παραλίας άντικρΰζων τήν 
γαληνιαίαν ώς λίμνη «πρώτη θάλασσα» είς τον μυχόν τοΰ απέραντου περί- 

ΕΙκ. 1. *Η ΝΔ άποψις τοΰ ναοΰ τής αγίας Τριάδος Άδάμαντος Μήλου 

κλειστού κόλπου, ύήιουται ό εκτυφλωτικής λευκότητος ναός τής αγίας Τριάδος 
(εικ. 1), περιβεβλημένος τό ιδιοτυπον ένδυμα τής κυκλαδικής αρχιτεκτονικής. 

Ή ακτινοβολία τοΰ μνημείου, μεταφορική καΐ πραγματική λόγφ φωτός 
καΐ λευκότητος, Ιξουσιάζει τόν θεατήν άποκόπτουσα αύτόν έκ τής πράγματι- 

κότητος. Κατ* αύτόν τόν τρόπον μετοφέρεται κανείς είς ενα κόσμον ονείρου 
καΐ φαντασίας, δ όποιος αποτελεί τήν ατμόσφαιραν τήν δημιουργουμένην 
είς τό πνεύμα τοΰ παρατηρητοΰ έκ τής θεωρήσεως των υπερβατικών συνθέ¬ 

σεων των περισσοτέρων αίγαιοπελαγιτικών ναών. 

ΠολεοδομίΗ'ίι τοποθ-έτησις. 'Ο ναός εΰρίσκεται εις τήν συμβολήν δύο 
οδών, καταλαμβάνων τήν γωνίαν τοΰ ΰπ* αυτών όριζομένου οικοδομικού 
τετραγώνου (εικ. 2), από τόν κορμόν τού βποίου αποχωρίζεται υπό μικρού 
δευτερεύοντος ύπερκειμένου δρομίσκου, ευρισκομένου είς τό ύψος των θόλων 
τού ναού, λόγφ εντόνου υψομετρικής διάφορος τοΰ πέριξ εδάφους. 
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*Η εκκλησία περιβάλλεται κατά δυο συνεχομένας πλευράς, την νοτίαν 
και την δυτικήν, ΰπδ αυλής πλακόστρωτου άκρως γραφικής Ιμφανίσεως περί· 
τοιχισμένης διά χαμηλού και ύψηλοΰ κατα Όεσεις τοιχισκου. Εκ του πολεο- 

δομικοΐ) διαγράμματος (εϊκ. 2) διαπιστοΰμεν οτι ή τοποθετησις τοΰ ναοΰ εν 
σχέσει προς τό οικοδομικόν τετράγωνον και τας βδους είναι λοξή, ή δε υψο· 

Εικ. 2. Πολεοδομικόν διάγραμμα 
τής περί τον ναόν τής άγιας Τριάδος Άδάμαντος περιοχής. 

μετρική συνδεσίς του προς τό έδαφος δημιουργεί έπίπεδα διαφόρου στάθμης, 

συντελοΰντα είς τήν πλαστικήν ένταΕιν τοΰ συνόλου. '^Ωστε ο υπο έξετασιν 
ναός δεν εύρίσκεται εντεταγμενος εις τό συνεχές οίκοδομικόν σύστημα, ώς 
συνηθέστερον συμβαίνει εις τήν πολεοδομίαν των αιγαιοπελαγιτικών οίκι· 
σμών, άλλ’ έλευθεροϋται από τήν ασφυκτικήν τοποθέτησιν και τήν μετωπι¬ 

κότητα τής μιας μόνον εμφανούς δψεως τήν οποίαν επιβάλλει το σύστημα 
τοΰτο, κινούμενος άνετώτερον εν τφ χώρφ διά τής άποδεσμεύσεως καΐ των 
άλλων Οψεων καί τής άναδείξεώς του προοπτικώς (βλ. εικ. 1, 10, 11). 
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*0 ναός. Ό ναός παρουσιάζει έν κατόψει σχήμα σχεδόν τετράγωνον, 
αντί τοΰ προσιδιάζοντος εις βασιλικάς δρθογωνίου, εσωτερικών διαστάσεων 
10.65X9.75 μ., ήτοι άφιστάμενον κατά 90 μόνον έκ., και άπολήγων προς 
άνατολάς εις τρεις εΰρείας άνίσους ήμικυκλικάς αψίδας {είχ. 3). “Υποδιαι¬ 

ρείται είς τρία άνισοπλατή κλίτη, εκ των οποίων τό μέσον εΰρΰτερον καί 
ελαφρώς ύψηλότερον τών πλαγίων (εικ. 4) έχει πλάτος 3.40 μ.* καί ΰψος 
είς τήν κλείδα 4·50 μ., τά δέ πλάγια 2.60 μ. πλάτος τό προς βορράν καί 
ΰψος 4·20 μ., και 2.40 μ. τό προς νότον καί τό αυτό ΰψος 4.20 μ. Βε¬ 

βαίως ή διαφορά πλάτους μεταξύ τών πλαγίων κλιτών, άνερχομένη είς 0·20 μ. 

μόνον, είναι μικρά καί αμελητέα, μή επηρεάζουσα τόν αρχιτεκτονικόν τύπον 
τής τρικλίτου ταΰτης βασιλικής παραμένοντα μετ* άνισοπλατών άμφοτέρων 
τών πλαγίων κλιτών ώς προς τό μέσον κλιτός, παρορωμένης τής μεταξύ αυτών 
διαφοράς, και θεωρουμένων μεταξύ των ίσοπλατών’ ή διαφορά αυτή πιθα- 

νώτατα οφείλεται είς τήν συνηθεστάτην καΐ προσφιλή ελευθερίαν κατασκευής 
και έλλειψιν άκριβολογίας τεχνικής, τήν συναντωμένην είς τήν βυζαντινήν 

εκκλησιαστικήν αρχιτεκτονικήν έν γένει. 
*Η ύποδιαίρεσις τής κατόψεως είς τρία άνισοπλατή κλίτη- συντελεΐται 

διά δύο παχέων τοίχων (0.69 μ.), διηκόντων άπ* ανατολών προς δυσμάς, 

διατρυπωμένων υπό ένίων τόξων. Οι δύο οΰτοι παχείς τοίχοι, οι έπέχοντες 
εν τή διαρθρώσει τοΰ ναοΰ θέσιν καί λειτουργίαν πεσσοστοιχιών, διατρυπών- 

ται έκαστος: α) παρά τά ιερά υπό τοξωτού ανοίγματος επικοινωνίας αυτών, 

β) είς τό μέσον τοΰ ναοΰ, και κάτωθεν τοΰ δρθογωνίου τρούλλου, τής τρουλ- 

λοκαμάρας, υπό έτέρου μονοτόξου άνοίγματος ελαφρώς χαμηλωμένου, λίαν 
εύρυτέρου τοΰ προηγουμένου, τριπλασίου είς εύρος (βλ. είκ. 3), καί γ) παρά 
τόν δυτικόν τοίχον τοΰ ναοΰ υπό διτόξου μετ* ενδιαμέσου κίονος ανοίγμα¬ 

τος, συνολικού εΰρους ίσου πρός τό παρακείμενον ευρύ μονότοξον άνοιγμα. 

Καί τά τρία ταΰτα ανοίγματα εμφανίζονται άσυνδέτως και άρρύθμως 
τοποθετημένα επί τής επιφάνειας τοΰ τοίχου, υπό τήν έποψιν τής συγκροτή- 

σεως τοξοστοιχίας, επιτείνοντα λόγφ καί τής μορφικής άνομοιότητός των, 

τήν δυσάρεστον αισθησιν τήν προκαλουμένην έκ τής απουσίας μιας τοξοστοι¬ 

χίας ή πεσσοστοιχίας δργανικώς καί ρυθμικώς συγκεκροτημένης, δι’ ομοιο¬ 

μόρφων ή ρυθμικώς εναλλασσομένων διαφόρου μορφής στηριγμάτων καί 
ανοιγμάτων. Οΰτω πως, εν κατόψει, δυνάμεθα νά θεωρήσωμεν τούς δύο κατά 

1 Τό μεσαϊον κλϊτος εμφανίζει μεγαλύτερον κατά τι πλάτος 3.65μ., είς τό τμήμα 
αυτού τό μεταξύ άψϊδος καί τρουλλοκαμάρας, επί μήκους 1.00 μ. καί μέχρις υψους 
2.00 μ. περίπου ύπεράνιο τού οποίου ανακτά τό άρχικόν του πλάτος τών 3.40 μ., 

Ιμφανιζομένης τής καμάρας ώς οΐονεί βαινούσης έπΙ συνεχούς ύφαψιδίου κατά τό 
τμήμα του τούτο. Ή διεύρυνσις αΰτη τού πλάτους μέρους τοΰ ανατολικού τμήματος 
του μεσαίου κλιτούς φαίνεται μεταγενέστερα, μή δυναμένη νά έρμηνευθή ίκανο- 

ποιητικώς. 
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ΕΙκ. 3. *Η κάτοψις καΐ ή κατά μήκος τομή 
του ναοΟ τής αγίας Τριάδος Άδάμαντος. 

μήκος τοίχους, ώς διαλυόμενους Ικαστον εις δυο τμήματα τοίχων — προσο· 

μοκίζοντα προς πεσσούς υπερβολικού μήκους — εις παραστάδα εκφυομένην 
από τού δυτικού τοίχου, και εις κίονα τοποθετημένον μεταξύ δευτέρου πεσ¬ 

σού καΐ παραστάδος. "Ωστε ύπ’ αυτήν τήν έννοιαν, τού εντοπισμού εις τήν 
κάτοψιν, δυνάμεθα νά θεωρήσωμεν δτι οΐ κατά μήκος ενδιάμεσοι τοίχοι δια¬ 

λύονται κυρίως είς δύο μεγάλου μήκους πεσσούς, υποβαστάζοντας εκτός των 
κατά μήκος καμαρών καΐ τήν έγκαρσίως ΰψηλότερον δλων τοποθετημενην 
καμάραν, δηλονότι τήν τρουλλοκαμάραν τού ναού. 

Πάντως ή συγκρότησις των ενδιαμέσων τοίχων — πεσσοστοιχιών δια· 

χωρίσεως των κλιτών, διά παχέων πεσσών μεγάλου μήκους, γεφυρουμένων 
υπό μικρών σχετικώς διαστάσεων ανοιγμάτων, ενθυμίζει ζωηρώς πρότυπα 
άνατολικών ή άνατολικοΰ τύπου βασιλικών, διηρθρωμένων δι* άναλόγου μορ¬ 

φής πεσσοστοιχιών. Ή Ιπίδρασις τοιούτων προτύπων δεν είναι απίθανος, 

εάν άναλογισθώμεν τήν επικοινωνίαν και επαφήν των κατοίκων τής νήσου 
Μήλου προς τήν Ανατολήν ^ καί τήν Κρήτην τήν γέμουσαν βασιλικών 
άνατολικοΰ τύπου 

Διά τής διαμορφοόσεως των ενδιαμέσων τοίχων υπό άδράν μορφήν πεσ- 

σοστοιχιών, εις τρόπον ώστε τά πλήρη νά επικρατούν επί των κενών, καθί¬ 

σταται εμφανές δτι ή πραγματική και ή οπτική επικοινωνία μεταξύ των κλι¬ 

τών εϊναι ατελής καΐ ελαττωματική, διασπωμένης τής ένότητος τού συνολι¬ 

κού χώρου τού ναού καΐ έπικρατούσης τάσεως σαφούς διαχωρισμού και παρα- 

θέσεως τών κλιτών, άντι τής επιθυμητής καΐ συνήθως έπιδιωκομένης συνδέ- 

σεως, άλληλεξαρτήσεως, καΐ συνεργασίας αυτών. 

κάλυψίς ζοϋ ναόν, *Η κάλυψις τής τρικλίτου ταύτης βασιλικής^ 

συντελεϊται διά τριών άνισοπλατών και ανισοϋψών, ελαφρώς τεθλασμένων, 

καμαρών (είκ. 4) βαινουσών κατά μήκος, έκ τών οποίων ή καμάρα τού 
μεσαίου κλιτούς είς τήν περιοχήν μεταξύ τών τεσσάρων έπιμήκων πεσσών 
διακόπτεται και άντικαθίσταται υπό τρουλλοκαμάρας ®, ήτοι τρούλλου 

1 Βλέπε Ιωσήφ Χατζιδάκη, *Η ιστορία τής νήσου Μήλου, ’Αθήναι 1927, 
σ. 157 - 160, 180. 

^ Ιωσήφ Χατζιδάκη, ένϋ’ άνωτ., σ. 6, 222. 

^ Ο. Μϋΐβΐ;, Ιν’έοοίβ §:Γ6ος[τιβ ό&π3 ΓατοΙιίΙβοίιΐΓβ 1)723η1ίη€, Ρατίδ 1916, 
σ. 40, 43, 46, 48. βλέπε σχέδια τοιούτων βασιλικών είς Ο. ΟβΓοΙπ, Μοηιιαΐθηί:ί 
ΥβηοΙί ηβΙΓΐβοΙβ, άΐ ΟγοΙε, νβηβζία 1908, τόμ. II, είκ. 59, 60, 121 -123, 127 · 129, 
131-134, 161, 168, 286-289. 

^ *Η πληροφορία του Ιωσήφ Χατζιδάκη δη ή παλαιά έκκλησία τής αγίας 
Τριάδος Άδάμαντος « είναι τρισυπόστατη μέ νάρθηκα πρός τό δυτικόν άκρον » (βλ. 

ΙνΟ·* άνωτ., σ, 221) δεν είναι ακριβής, καθ^’ δσον ό ναός οδτος στερείται νάρθηκος. 

δ Περί τρουλλοκαμάρας βλέπε: Ά ν. Όρλάνδου, 'Η μονή Βαρνάκοβας, 

1922, σ. 37 ■ 40, είκ. 26-28, του α ύτο 0, Είη,6 υηδοαοΐιΐβΐβ ΙειιρρεΙίοηη, εν Β^- 
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μετ· δρθονωνίου τυμπάνου παλυπτομένου ΰπο 1ν>=α0σιως βαινουσης τεθλα¬ 

σμένης καμάβας. ΑΙ κατά μήκος τεθλασμένα^ καμαοαι στηρίζονται επι των 
δυο έϊωτερικών τοίχων τού ναού κοί των δθο εσωτερικών ^υκο μορφήν πεσ- 

σοστοιχίας συγκροτημένων, καΐ υποστηρίζονται ΐπο τριών 
(σφενδονίων)' Ικάστη, έκ λαξευτών λίθων (Ζαχαροπετρα της Μήλου) κατε 

ΕΙκ. 4. Ή «ατά πλάτος τομή τής άγιας Τριάδος. 

σκευασμένων. έΕοχής 10 Ικ. καί βαινόντων έπΙ ΰφαψιδιων κιλλίβαντων πλην 
τοϋ ενδιαμέσου μόνον ένισχυτικοϋ τόξου τού μεσαίου κλιτους_ στερούμενου 

θφαψιδίων, και σβεννυμένης τής έξοχής του ΙπΙ των γενέσεων της χαμαθ«5 

δηλαδή μή άποτυπουμένων καί Ιν κατόψει ως παρασταδων ανάλογου έξοχης. 

ζαηϋ;;ίε^Ζώτ7ο1ιτΗτ, τόμ. XXX (1929 -1930 ) ο. ΒΤΤ - Β82 τ ο ίί α ί τ ο . κν- 

,ήρων μεσαιωνικήν μνημείων Μν μ. -Εχλάδος, ,Τμ Α' 
τ Ο ί3, οι σταυρεπίστεγοι ναοί της Ελλάδος, Αρχ. υυς ιμ^ ν-Λτ,τ Πηνη- 
(1935) τεΰχ. I, σελ. 50-52. εί«. 9, 10, τ ο ΰ α υ τ ο υ, Η μονή της Κάτω-Πρ 

- Ακνίρ τόα Β' (1936). τεΰχ. I, σελ. 76, είκ. 4. 5, 6, του αυτου, Βυζαν 

ϊ:νά’καΓμε;αβυζαντινά μνημεία τής Ρόδον, ΑΒΜΕ, _τόμ. <Γ' "ί 
89 είκ 82 84 τοϋ αύτοΰ, Ή έν Βοιωτία μονή του 2αγματα. ΑΒΜΕ, τομ. Α 

ί:; ^ ^^^■.«νιον., -Αν. -Ορλάνδον, -Επετ. -Εταιρ. 

Βυζ. Χκονδών, τόμ. ΚΗ' (1968 ), σ. 401-405. 
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*Η κατανομή των ένισχυτικών τόξων των καμαρών γίνεται εν κατόψει 
εις κατά προσέγγισιν ϊσας αποστάσεις, αΐ όποϊαι κατά πλάτος του ναού εμφα¬ 

νίζουν μικράς αποκλίσεις από τής εύθυγραμμίας και αϊτινες εις την πραγμα¬ 

τικότητα δεν γίνονται καθ’ ολοκληρίαν αίσθηταί είς τό εσωτερικόν του χώρου, 

αλλά μόνον εις τό σχέδιον, έν κατόψει, καΐ υπό τό πνεύμα αυστηρός γεωμε¬ 

τρικής θεωρήσεως. Κατ’ αυτόν τον τρόπον σχηματίζεται είδος πλέγματος ή 
κανάβου, §κ κατά μήκος τοίχων, καμαρών, καΐ εγκαρσίων τόξων, ένισχΰον- 

τος τήν αντοχήν του κτίσματος, έγειρομένου επι σεισμοπαθούς ώς γνωστόν 
νήσου. Βεβαίως ή χρησιμοποίησις ένισχυτικών τόξων είναι συνήθης καΐ 
συχνή είς ναούς των χρόνων τής Τουρκοκρατίας, ώς ό υπό εξέτασιν καθώς 
θά ίδωμεν ε!ς τήν οικείαν θέσιν, επομένως ή παρουσία των δεν δφείλεται 
μόνον εις τό εΰσειστον τής νήσου Μήλου, άλλά και εις τήν παράδοσιν. 

*Η στήριξις τής τρουλλοκαμάρας Ιπι τής κατά μήκος καμάρας τού μεσαίου 
κλίτους γίνεται, άντιθέτως προς τό συνήθως επικρατούν είς τροΰλλους, άνευ 
τής παρεμβολής σφαιρικών τριγώνων καθισταμένων δλως περιττών λόγφ τής 
ορθογωνίου μορφής τής βάσεως τής τρουλλοκαμάρας, προσαρμοζομένης ούτως 
ευκόλως άνευ τριγώνων επι τού επίσης δρθογωνίου και ίσου προς αυτό τμήμα¬ 

τος τής κατά μήκος καμάρας, τού άφιεμένου ελευθέρου προς κάλυψιν ΰπ’αυτής. 

*Η τρουλλοκαμάρα υποστηρίζεται καΐ αύτη υπό ένισχυτικοϋ τόξου κατά 
τό μέσον τού μήκους της, μικράς έξοχής 10 εκ. και βαίνοντας επι ΰφαψι- 
δίων κιλλιβάντων, παρουσιάζουσα όμοίαν ακριβώς μορφήν, κατασκευήν, καΐ 
άρθρωσιν προς τάς τεθλασμένας καμάρας των τριών κλιτών. 

Τυπολογική κατάταξις» Ό εξεταζόμενος τόπος ναού αποτελεί τρίκλι- 
τον καμαροσκεπή βασιλικήν μετά τρουλλοκαμάρας καΐ άνισοπλατών κλιτών, 

τού μεσαίου δντος εύρυτέρου και ΰψηλοτέρου τών πλαγίων, τετραγώνου σχή¬ 

ματος κατόψεως και διαρθρώσεως άπλουστάτης. Ή διά παχέων τοίχων κατα¬ 

σκευή τής έξωτερικής τοιχοποιίας τού ναού, ή συγκρότησις τών ένδιαμέσων 
τοίχων διά παχέων πεσσών μεγάλου μήκους γεφυρουμένων υπό μικρών ανοι¬ 

γμάτων, ή κάλυψις διά καμαρών, καΐ τό τετράγωνον σχήμα τής κατόψεως, 
ανακαλούν είς τήν μνήμην ανατολικά πρότυπα τών θολωτών τρικλίτων βασι¬ 

λικών τών αναπτυσσόμενων κατά πλάτος μάλλον ή κατά μήκος. 

Συγγενή παραδείγματα τρικλίτων τρουλλαίων βασιλικών, και όχι τρουλ- 

λοκαμάρων, μετά τετραγώνου περίπου σχήματος κατόψεως συναντώμεν και 
άλλαχού εις τήν νησιωτικήν Ελλάδα, ώς λόγου χάριν έν Ρόδφ*, έν Κύ· 

^ Βλέπε τά σχέδια τοιούτων ναών είς Α 1. Ο&ΒΓίβΙ, Τα οίίέ <Ϊ0 Κΐιοάβδ, 

τόμ. II (1923), σ. 189, εικ. 134, και Ά ν. Όρλάνδου, Βυζαντινά και μεταβυ¬ 
ζαντινά μνημεία τής Ρόδου, Άρχ. Βυζ. Μνημ, Ελλάδος, τόμ, (1948), τευχ. I, 

σ. 69 - 70, είκ. 57. 
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πρφ', Ιν Κρήτη ^ Ιν Κιίθνφ’ χ.6ί. Τέλος τό μόνον μέχρι σήμερον γνωστόν 
παόάδειγμα τρικλίτου βασιλικής μετά τροολλοκαμάρας, Ιξ ήπειρωτικής Ελ¬ 

λάδος προερχόμενον. άπετέλει δ ναός τής Παναγίας Λεβειδίου Αρκαδίας . 

τό δέ μόνον έκ τής νησιωτικής Ελλάδος άποτελεϊ δ έίεταζόμενος ενταμΟα 

τέως άγνωστος ναός τής άγιας Τςιάδος Άδάμαντος Μήλοο. 

οι άξονες τοϋ ναοϋ. Τέλος διαπιστοϊμεν τήν ϋπαρξιν δόο άξόνω^ έν 

κατόψει ίσου μήκους, λόγΦ τοϋ τετραγώνου σχήματος τοϋ^ναοϋ,^ 8χι όμως 
καί ίσης σημασίας. ΟΒτως δ κατά μήκος άξων τής βασιλικής εξαίρετοι επι¬ 

βαλλόμενος καΐ κυρίαρχων έπι τού κατά πλάτος, διά τής εΰρυτητος του 
μεσαίου κλιτούς, τής ΰπάρξεως «όρας κατά τον δυτικόν τοίχον ™νιζουσης 
τήν κατά μήκος πορείαν, τής αξονικής τοποθετήσεως τής μεσαίας αψιδος 
τοΰ ίεροϋ, τής διά τής επικρατήσεως τών πλήρων κυριαρχήσεως του μεσαίου 
μόνον κλιτούς, έν εϊδει μονοκλίτου ναού αποχωρισμένου Ικ τών παρακειμ^ 

νων πλαγίων κλιτών, καί προσέτι διά τής ΰπερκειμένης τρουλλοκαμάρας. Η 

συμβολή όμως τής τελευταίας ταΰτης επί τής άξιολογήσεως ^τών αξόνων του 
ναού είναι επαμφοτερίζουσα και άντιφατική, τείνουσα είς έξισορρόπησιν 

μεταξύ αυτών, καθ’ οσον διά τοϋ ΰφους της και τής άνατάσεώς της (βλ. εικ. 

3) τονίζει μέν τόν κατά μήκος άξονα έξαίρουσα και ύπογραμμίζουσα τούτον, 

άλλά συγχρόνως εξαιρεί καΐ τονίζει καΐ τόν κεντρικόν ή έγγεγραμμένον χαρα¬ 

κτήρα τοΰ ναοϋ. Ινφ έξ άλλου διά τής ταυτίσεως τής μεγάλης πλευράς της 
τρουλλοκαμάρας πρός τό πλάτος τοϋ μεσαίου κλιτούς (βλ. εικ. 4), και συνε¬ 

πώς τής συμπτώσεώς της πρός τόν κατά πλάτος άξονα, συντελεί εις την 
έξαρσιν και τοϋ άξονος τούτου, συμπληρουμένην διά τής ίπάρξεως των 
χαμηλών ευρέων μονοτόξων άνοιγμάτων έπι τών πεσσοστοιχιών τών είρι- 

σκομένων κάτωθεν της τρουλλοκαμαοας. 
"Ωστε τό τελικόν συμπέρασμα, εκ της συγκριτικής εξετάσεως^ τών συμ¬ 

βολών τών διαφόρων παραγόντων και Αρχιτεκτονικών μελών επι της συγκρο- 

τήσεως τών δΰο Αξόνων τοΰ ναοϋ, είναι οτι: α) Ό κατά μήκος ά|ων κυριαρ¬ 

χεί έπι τοΰ κατά πλάτος, β) Ό κατά πλάτος άξων εμφανίζει και αυτός 

1 Βλέπε όμοίοις Γ. Σ ω τ η ρ ί ο υ, Τά Βυζαντινά μνημεία της Κύπρου, 1935, 

σ. 52, 53, είκ. 43, πίν. δ4α, . , ^ ττ · ιλλο 
2 Βλ. 6. ΟβΓοΙα, ΜοηαιηεπΙί πεΙΓιεοΙα άι ΟτεΙα, νεηβζια 19ϋο, 

τόμ. II, α. 202, εικ. 159. > · λ 
3 Χχέδιον παρομοίας τρονλλαίας βασιλικής βλέπε εις Δ. ^ ® ^ “7 

τάς εκκλησίας τής νήσου Κύθνου, Έπετηρ. Έταιρ. Βνζ. Σποι.δών, τομ. ΚΗ ( 1958 ), 

σ. 327 -332, εικ. 1, 2, 3. , 
4 Βλέπε περί τοΰ ναοΟ τούτου Α. Κ. Ο γ 1 & α ά ο 5, Ειπθ ιιηζιε&οΙιΙείβ ^υρ- 

ρ.ΐίοηη, έν ΖεΐΐΒοΙιηίΙ. τόμ. XXX (1929-1930). σ. 580 - 581 εικ. 

5, τοΰ αύτοΰ, Οΐ σταυρεπίστεγοι ναοί τής Ελλάδος, Αρχ. Βυζ. Μνημ. α 

δος. τόμ. Α' (1935), τεΰχ. I, σελ. 51, είκ. 9. 
26 · 11 · 1960 
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μερικά Αξιόλογα στοιχεία τονισμού, καΐ γ) Και οί δυο άξονες, κατά μήκος 
και κατά πλάτος, συντίθενται εις σύμπλεγμα σχετικής έξισοροοπήσεώς των, 

■5πό τήν έπαμφοτερίζουσαν συμβολήν, λόγφ μορφής και κεντρικής ή έγγε· 

γραμμένης θέσεως, τής τρουλλοκαμάρας. 

Διάφοροι παρατηρήσεις. Έκ τών τριών ήμικυκλικών αψίδων τών 

ιερών είς τάς οποίας καταλήγουν τά τρία κλιτή, ή πρός βορράν καΐ ή μεσαία 
φωτίζονται υπό μικροΰ παράθυρου έκάστη κατ’ άξονα τοποθετημένου (εικ. 

3), ένφ ή πρός νότον φέρει λοξώς ως πρός τόν άξονα τής άψΐδος μικρόν 
παράθυρον, πιθανώτατα διά τήν Ιξασφσλισιν θέας πρός τήν πορείαν προσ- 

πελάσεως τοϋ προσερχομένου εκκλησιάσματος. Επίσης παρατηροϋμεν δτι η 
εϋρυτέρα άψΐς τοϋ μεσαίου κλιτούς είναι τοποθετημένη κατ’ άξονα τοϋ κλι¬ 

τούς, ενώ αί εκατέρωθεν της επι τών πλαγίων κλιτών αψίδες δεν ακολουθούν 
τούς άξονας τών κλιτών Ιμφανίζουσαι έκκεντραν τοποθέτησιν, προκαλοΰσαι 
οΰτω πως Ανωμαλίαν τινά και αρρυθμίαν §ν τφ εσωτερικφ τοϋ χώρου {βλ. 

κατά πλάτος τομήν είκ. 4). Ή έλλειψις συμπτώσεώς μεταξύ τών κατά μήκος 
αξόνων τών πλαγίων κλιτών καΐ τών αξόνων τών αψίδων των τονίζεται έτι 
πλέον, έπιτεινομένη έκ τής διαμορφωσεως τών τόξων μετώπου τών αψίδων 
τούτων ώς ημικυκλίων έν αντιθέσει πρός τάς ύπερκειμένας αυτών καΐ οίονεί 
πλαισιούσας καμάρας καλύψεως τών κλιτών, αϊτινες διαμορφοϋνται ως τεθλα¬ 

σμένα τόξα. Άνάλογον Ασυμφωνίαν καΐ διαφοροποίησιν μορφής συναντώ- 

μεν καί μεταξύ τών τοξωτών Ανοιγμάτων τών ένδιαμέσων τοίχων—πεσσό* 

στοιχιών, τά όποια είναι ήμικυκλικά, πρός τάς καλυπτούσας κατά μήκος 
καμάρας τών κλιτών καΐ τήν αΙωρουμένην εγκάρσιάν καμάραν τής τρουλλο¬ 

καμάρας, αϊτινες είναι έπίσης τεθλασμένοι. Πάντως εκεί δπου καθίσταται 
εμφανέστερα ή ασυμφωνία αϋτη είναι, ώς έσημειώσαμεν, τά τόξα μετώπου 
τών Αψίδων τών ιερών πρός τάς καμάρας καλύψεως τών πλαγίων κλιτών, 

λόγφ έλλείψεως αξονισμοϋ μεταξύ των, αμέσου γειτνιάσεως, και έπομένως 

εύκολου αντιπαραβολής και συγκρίσεως. 
*0 φωτισμός τοϋ ναοϋ επιτυγχάνεται έκτός τών τριών μικρών παραθύ* 

ρων τών αψίδων τών ιερών τά όποια Ιμνημονεύσαμεν, ελάχιστα άλλως τε 
συνεισφερόντων, κυρίως διά τών δυο μεγάλων παραθύρων τής νοτιάς πλευ* 

ράς, τών ετέρων δύο έπίσης μεγάλων τής δυτικής, και τοϋ ενός τής βόρειας 
πλευράς, ώς καΐ διά τών δύο θυρών νοτιάς καΐ δυτικής, και έπΙ πλέον συμπλη- 

ρωματικώς εκ τών άνω διά τών δύο μικρών παραθύρων τής τρουλλοκαμάρας. 

Τό δάπεδον τοϋ ιεροϋ εύρίσκεται κατά τι ύψηλότερον τοϋ δαπέδου τοϋ 
υπολοίπου ναοϋ, ήτοι έπΙ ανεπαισθήτου βαθμίδος ύψους μόλις 5 έκ., ένφ ή 
συνολική στάθμη τοϋ δαπέδου τοϋ ναοϋ τοποθετείται ώς πρός τό πέριξ έδα¬ 

φος έπι ενδιαμέσου επιπέδου, ύψηλοτέρου τών παρακειμένων δύο κεντρικών 
οδών, καί χαμηλότερου τοϋ δαπέδου τής αυλής από τής στάθμης τής οποίας 

ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΕΤΑ1ΡΒΙΑ2 ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΝ ΣίΠβΥΔΩΝ "^Ετβς Λ' 12 
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κακρχόμεθα δυο βαθμίδας (είκ. 4) διά νά εΙσέλθωμεν είς τόν ναόν. Ωανε 
διακιοτούνται αί τόσον έπιθυμηταί άνισοσταθμίαι δαπέδων, μεταξύ εσωτερι¬ 

κού τού ναού και εξωτερικού, αί δημιουργούσαι ποικιλίαν και γραφικήν κινη- 

σιν είς τήν πορείαν τοΰ προσχ'υνηϊοΰ. ^ ^ 
Τέλος σημειοϋμεν οη σήμερον τό δ(ίπεδον τοΰ ναοϋ φέρει πλακοστρω- 

σιν έκ πλακών τσιμέντου των 25 έκ., λευκών καΐ μελανών, προκαλοΰσαν έντΰ- 

πωσιν τόσον δσχετον πρός τήν γραφικήν αΐσθηαιν τήν δημιουργου^νην εις 
τδ εσωτερικόν των Κυκλαδικών εκκλησιών εκ των προσιδιαζουσων εις αυτας 
πλακοστρώσεων, έξ άκανονίστων σχιστολιΰικών πλακών^ ή δρθογωνίων μαρ¬ 

μάρινων ή πωρίνων πλακών κυμαινόμενων δμως μεγεθών. Ή συμβολή των 
πλακοστρώσεων τούτων είς τήν όλοκλήρωσιν τής γραφικής Ατμόσφαιρας του 
καταλεύκου έσωτερικοΰ των νησιωτικών εκκλησιών είναι εκδηλος, οφειλομενη 
είς τήν μορφήν των πλακών, τάς όρθάς και συνδυαζομένσς προς τήν κλίμακα 
τοΰ συνόλου διαστάσεις των, τήν υφήν τοΰ ύλικοΰ των. και τήν γλυκυτητα 
τοΰ φυσικοΰ Απαλού χρωματισμού των, αποτελοΰντος τονικώς ήρεμον χρω¬ 

ματικήν παραλλαγήν προς τους τοίχους και τους θολούς. ^ ^ 

Κατά τήν μεσημβρινήν πλευράν τής εκκλησίας, εκατέρωθεν τής θυρας 

εισόδου, προβάλλουν έν κατόψει δύο παραστάδες διατομής μορφής τραπεζίου, 

χρησιμεύουσαι ώς θά ίδωμεν ώς ΰπόβαθρον στηρίξεως τοΰ ύπερκειμένου 
κωδωνοστασίου. Πέραν των παραστάδων τούτων, εκατέρωθεν τής θύρας, 

Αναπτύσσονται χαμηλά κτιστά πλακόστρωτα καθίσματα. 

Ή αύλϊ/. Ό ναός κατά τήν μεσημβρινήν και δυτικήν πλευράν του περι¬ 

βάλλεται ύπό αΰλής σχήματος Γ (βλ. εικ. 2), περιτοιχισμένης ύπό χαμηλού 
και ύψηλοΰ κατά θέσεις αΰλογύρου, αναλόγως τής υιΐίομετρικής καταστάσεως 
τοΰ πέριζ αυτής εδάφους. Τό δάπεδον τής αυλής είναι έστρωμένον δι’6ρθθ- 

γωνίων πλακών σχιστόλιθου διαφόρων μεγεθών, τοποθετημένων με τους 

αομούς των δχι κατ’ έπέκτασιν επ’ ευθείας προς δύο κατευθύνσεις ώς συμ¬ 

βαίνει συνήθως, σχηματιζουσών δηλαδή κάναβον, Αλλά διακοπτόμενων, εις 
τρόπον ώστε επιτυγχάνεται γραφική διάταξις αυτών, ενισχυομένη διά τοΰ 
έντονου δι* ααβεστοχρίσεως αρμολογήματος και τών'κυμαινόμενων^μεγεθών 

των (βλ. είκ. 5, 6). "Εμπροσθεν τής νοτιάς θύρας αναπτύσσεται εύρυ εντός 
τετραγώνου κόσμημα μεθ’ ετέρου Ιπ’ αύτοϋ μτκροτέρου τετραγώνου (είκ. 

2 6), αμφοτέρων έντεταγμένων εντός τής πλακοστρώσεως οιονει ως ταπή¬ 

των, κατεσκευασμένων διά χρωματιστών βοτσάλων, συγκροτούντων θελκτι¬ 

κόν ψηφιδωτόν λαϊκής συνθέσεως καί τεχνοτροπίας. Ούτως εντός ευρεος 
κύκλου παρίστανται κένταυροι Αντιμέτωποι Αντικρύζοντες τρίγωνον, ενφ κατα 
τάς τέσσαρας γωνίας υπάρχουν Ανθεμωται μοοφαί' τέλος εις τό μικρόν τετρα- 

γω^Όν, τό ευρισκόμενον επι τοΰ μεγαλύτερου, Αναπτύσσεται μέγα διακοσμη- 

τικόν θέμα ύπό μορφήν Ανθους. Τοιαΰτα κοσμήματα διά βοτσάλων είς δάπεδα 

Συμβολή είς τούς τρουλλοκαμάρους ναούς τής Ελλάδος 

αύ?ιών έκκ?νησιών είναι συνήθη καΐ είς ετέρους ναούς τής νήσου Μήλου ώς 
και άλλων νήσων τοΰ ΑΙγαίου. 

Λειτονρ'ί^ίκός χαρακτήρ της Τέλος χαρακτηριστική είναι ή 
κατά τήν δυτικήν πλευράν τής αυλής, και καθ* δλον τό μήκος της, παρουσία 

Είκ. 5. Ή δυτική πλευρά τής αύλής τοΟ ναοΰ τής αγίας Τριάδος 

μετά των αναβαθμών καΐ των κερκίδων. 

τεσσάρων Αναβαθμών (ύψους 45 εκ. και πλάτους 45-50 έκ.), προσπελάσι¬ 

μων διά λίθινων κλιμάκων, κατ’ αποστάσεις, επ’ αυτών κατεσκευασμένων. 

Οι αναβαθμοί οΰτοι (είκ. 2, 5, 7 ) συγκροτούν εύθυγράμμους κερκίδας υπαι¬ 

θρίου θεάτρου θρησκευτικού προορισμού, ώς σχετιζομένου λειτουργικώς προς 
τάς τελετάς και ιεροτελεστίας τάς λαμβανούσας χώραν έν ύπαίθρψ και είς τό 
προαύλιον τοΰ ναοΰ. "Αλλως τε ή αυΡ^ή είς τούς μεταβυζαντινούς κυκλαδικούς 
ναούς απτεται Ρνειτουργικώς τοΰ ναοΰ και Αλλως, διά τής χρησιμοποιήσεώς 
της, κατά κανόνα, ώς υπαιθρίου έξωνάρθηκος* κατά τήν τέ?>.εσιν τών ακο- 

^ Βλέπε είς τήν αυλήν τής Παναγίας τής Θαλασσίτρας Κάστρου Μήλου λαϊκής 

τέχνης ψηφιδωτά διά βοτσάλων: Η. ΚΙβΙσΙισΓ και 8. Κίίδοη, ΤΙιε οΗνιτ- 

ο1ΐ€δ οί ΜεΙοδ, Τ1ΐ6 Αηηυ&Ι οί Ιΐιε ΒΓίΙΐδΙι δοίιοοί οΧ ΑΙΙιβηδ, τόμ. II (1895), 

είκ. τής σ. 164, καί σ. 166, 167. 

2 Πρβλ. και τήν τοποθέτησιν τοΰ Ιξω Επισκοπικού θρόνου είς τήν αυλήν, παρά 
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λουθιών και μετ’ αΰτάς, κατά τάς πανηγυρεις κλπ., συμβάλ?.οντος προς τοϋτο 
καΐ τοΰ επί μακρον κατά τή·ν διάρκειαν τοΰ έτους ήπιου κλίματος των νήσων- 

“Ωστε ή εμφάνισις των αναβαθμών* εις την υπό έςέτασιν αυ?ι,ην τοΰ ναοΰ 
τής άγιας Τοιάδος, κατά μίαν πλευράν της, δυνατόν νά άποτελή συνέπειαν 
τοΰ δημιουργημένου και υπάρχοντας είς τας Κυκλάδας λειτουργικού της χαρα- 

ΕΙκ. 6. Το προ της μεσημβρινής θΰρας τής αγίας Τριάδος 

ψηφιδωτόν διά βότσαλων κόσμημα. 

κτήρος, αποτελούσα όλοκλήρωσίν του καΐ μάλιστα Ιπιτυχή άρχιτεκτονικώς, 
διά τής εΰστόχου τοποθετήσεώς των έπΙ τής πλευράς μέ τήν υψομετρικήν 
διαφοράν. Ή προβολή, όπισθεν των αναβαθμών και τοΰ περιτοιχίσματος 
τάς αυλής, των παρακειμένων πλησιέστατα οίκιών συμβάλ?^ι είς τήν δημιουρ¬ 

γίαν κλειστοί, οικείου, καΐ οίονει μοναστηριακοί συνόλου (βλ- είκ. 7 ). 

Τέλος σημειοϋμεν δτι ή παρουσία αναβαθμών εις τάς αΰλάς ναών ή 
παρ’ αΰτοΰς, συγκροτοΰντων είδος υπαιθρίου θεάτρου λειτουργικοί ή μετα- 

τήν έξώ^υρσν, ναών τινών των νήσων, ώς λ.χ. τής ΑΙγίνης (Δη μ. I. Π άλλα, *0 

επισκοπικός έξω θρόνος καί τό άσπαστικόν των εκκλησιών, Έπετηρ. 'Εταιρ Βυξ. 

Σπουδών, τόμ. ΚΓ' (1953 ), σ. 590 κ.εξ. ). ^ ^ 

1 Είς τούς περιβόλους ναών τινών τής νήσου Νάξου, ώς και άλλων τινών νήσων 

λ.χ. τής Κΰθνου, συναντώμεν παρομοίου προορισμού αναβαθμούς, οι όποιοι λέγον¬ 

ται εν Νάξω <σέντξοι». 

Συμβολή είς τού; τρουλλοκσμάρους ναούς τής Ελλάδος 

?,^ιτουργικοΰ θρησκευτικοί μά?ιλον προορισμοί, ή είδος υπαιθρίου χώρου 
δημοσίων συγκεντρώσεων και ετέρου κοσμικοί προορισμοί, δεν είναι ασυνή¬ 

θης εις τάς νήσους τοί Αιγαίου συναντωμένη ενίοτε εϊς τινας ναούς. Περί 
τοί δευτέρου των προαναφερθέντων προορισμών, τοί μή θρησκευτικοί, τών 
υπαιθρίων τούτων χώρων συγκεντροόσεως επι Τουρκοκρατίας, σημειοίμεν: 

ΕΙκ. 7. Οί τέσσαρες αναβαθμοί μετά τών κλιμάκων προσπελάσεως 

της αύλής τής άγιας Τριάδος. 

οτι ηδυναντο νά χρησιμοποιούνται διά τάς συναθροίσεις τών νησιωτών, όταν 
συνήρχοντο διά νά αποφασίσουν περί τών κοινών.'Ως γνωστόν, οί ΚυκλαδΓ- 

ται ειχον ΙπΙ Τουρκοκρατίας αρκετά προνόμια, μεταξύ τών οποίων και τό 
δικαίωμα έλευθέρας συγκεντρώσεως * εις τινα ναόν, παρ’ αυτόν ή αλλαχού, 
κατά τόπους, οπού συνεσκέπτοντο περί τών πάσης φύσεως ζητημάτων τής 
κοινότητός των, ώς λ.χ. συνέβαινε μέ τό κοινόν τών Μυκονίων ®, των Συρίων® 

κλπ. "Ωστε είναι αρκετά πιθανόν και ή μετ’ αναβαθμών διαμόρφωσις τής 

^ Ιωσήφ Χατξιδάκη, *Η Ιστορία τής νήσου Μήλου, 1927, σ. 164, 167 

2 Βλ. Περ. Ζερλέντη, Παναγιώτης Νικούσι-ος καΐ Αλέξανδρος Μαυροκορ 

δάτος άρχοντες Μυκονίων, εν Νησιωτική Έπεχηρίδι, Σύρος 1918, τόμ. Α', σ 163 

164, 169, 170, 

2 Βλ, Άνδρ. Δρσκάκη, 'Η Σύρος έπΙ Τουρκοκρατίας, Σύρος 1948, τόμ 
Α', σ. 189, 190. 
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‘Η έΐωΐίίοκή δίαμόαφωαΐζ. Ό ναός ί)ς πανταχόθεν ξλε^θερος Ιμφα- 

νίζει νέοσαςας δ'ψεις, των οποίων αί δι5ο αί άντιχςτίζουοαι πρός.τήν αολην, 

ή δοτιχί) χαΐ ή μεαημβο^νη, ώς πλοοσιώτεοον διαμοοφωμεναι παρουσιάζουν 
άρχαεχτονιχόν ένδιαφέρον καΐ θά μάς δπασχολτίσουν. 

Ή δυτική δ'ψις αποτελεί τήν πρόσοψιν τού ναού (εικ. 8), αν και επι- 

σημοτέρα είναι ή μεσημβρινή, ώς Ιντονώτερον τονιζομένη διά του επ αυτή; 

τοποθετημένου κωδωνοστασίου. , 
Ή ΐΓοόσοηιις λοιπόν έπι πρώτου επίπεδου αναπτύσσεται καθ δ^ριζον- 

τίαν έννοιαν, ποικιλλομένη κυρίως §κ τών τριών καμαρών καλυψεως των κλι¬ 

τών αϊτινες έξωτερικώς ϋποδηλοϋνται διττώς ι Τοσον δια της αποληξεω, 

τών καμαρών ίπό μορφήν τριγωνικών τοίχων των πλάγιων, και καμπύλο 

σχήμου τοίχου, άποκεκομμένου δι’ όριζοντίου Ιπιπβδου_ προς τα αν», της 
μεσαίας, δσον και διά τής κατ’ άζονα τοποθετησεως των δυο παραθύρων 
Ιπι τών πλαγίων κλιτών και τής θΰρας έπΙ τού μεσαίου κλιτούς. Η δια- 

μόρφωσις τών δυτικών τοίχων τών πλαγίων κλιτών υπο μορφήν τριγω- 

αδλής τού ναού τής άγιας Τριάδος Άδάμαντος Μήλου, συντελεσθεισα 
ένδεχομένως καΐ πολύ μεταγενεστέρως άπό τής κτίσεως^ του ναού, να εκα- 

λυπτε κατ' επιβίωσιν παρόμοιον ή άνάλογον προς αυτόν τον πέραν του 
θρησκευτικού προορισμόν, τον άναφερόμενον εις τόν δημόσιόν βιον των 

Μηλιών. 

Είκ. 8. Ή πρόσολρις, δυτική δψις, τοΰ ναοϋ τής άγίκς Τριάδας. 

Συμβολή εις τούς τρουλλοκαμάρους ναούς τής *Ελλάδος 18δ 

νου ^ είναι επιτυχής και άπο ά'λλης πλευράς, ώς ύποδηλοΰσα προσέτι καΐ τήν 
τεθλασμένην μορφήν τών καμαρών κα?νΰψεως. 

Ή δυτική μεταξύ τών παραθύρων θΰρα εμφανίζει πλουσίαν διαμόρφω· 

σιν (είκ. 8, 9), διά τοΰ τονισμού τών σταθμών της διά παρασχάδων μετ* επι¬ 

κράνων είδους τινός κορινθιακού ρυθμόν (ή βόρεια παραστάς μετά τοΰ 

Εικ. 9. Ή δυτική θΰρα τοΰ ναού. 

επικράνου της σήμερον λείπει), καΐ τοΰ ανωφλιού διά λίθινου κατακοσμή- 

του υπέρθυρου μετά μικράς έξοχης γεισώματος μετ* οδόντων, και διά τοΰ 
ύπεράνω αΰτοΰ κειμένου άνακουφιστικοΰ τόξου, εμφανιζόμενου έν όριζοντίςι 
τομή ώς τυφλής δρθογωνίου κόγχης. Τό άνακουφιστικδν τόξον, άνεποισθή- 

1 *Η τρι^νωνική - άετωματοειδής άπόληξις τών τοίχων αποτελεί συνήθη διάτα* 

|ιν τής δυτικής μεσαιωνικής αρχιτεκτονικής, έφαρμοσθεϊσαν Ιδίμ είς τήν Ρωμανικήν 

αρχιτεκτονικήν τής νοτίου Γαλλίας (βλ. Ο. Ε η 1 3 τ Ι, Μαπυοί ά’ΕΓθΙιέο1θ8:ί6 Ργεο- 
ρίΐίδο, ΑτοίιίίσοίιίΓε Γ6ΐί§:ί6ΐΐ36, ΡΕΓίβ 1927, τόμ. I, είκ. 57, 147, σ. 429, 430), ως 

Ιπίσης δεν είναι άγνο^στος είς τήν βυζαντινήν έκκλησιαστικήν άρχιτεκτονικήν παρά- 

δοσιν τής ηπειρωτικής Ελλάδος και άναφέρομεν μερικά παραδείγματα έ| αυτής: 

α) τήν Παναγίαν τών Χαλκέων καΐ τούς αγίους Αποστόλους Θεσσαλονίκης (Ο Η. 

ϋίβΙιΙ, Εε Τοατηεαα, Βαίβάίη, Εεδ ηιοηυιτιεηΐδ οΕτόΠεηδ άε 8εΙο* 

πίφαβ, Ρατίδ 1918, πίν. ΕΙ, ΕΠΙ, ΕΧΙν, ΕΧν, ΕΧνί), β) τόν ναόν τών Βλα· 

χερνών Ηλείας (*Αν. Όρλάνδου, ΑΙ Βλαχέρναι τής Ηλείας, Απόσπασμα *Αρ- 

χαιολογικής Έφημερίδος 1923, σ. 25, είκ. 31, 33, 49, 59 ), γ ) τήν βασιλικήν τής 

Κοιμήσεως τής Θεοτόκου Καλαμπάκας ( Γ. Σωτηρίου, Βυζαντινά *μνημεϊα τής 
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τεθλασμένης μοοφής, νονίζετα. υπό ελαφρώς εξ^/οντος πλα.σ.ου άοσμου· 

μένου ΰπό έλισσομένης περιπλον,άδος έχφυομένης έχ δυο αν·8οδο·/^ειων περ. 
τάς νενέαε.ς, χοταλήνοντος προς τά ανω δια δόο .άνηνωτων μ.χρων ελιχων 
συνεχφυομένων. Τέλος ό δξων συμμετρίας τής προσόψεοος συμπϊ^οουται χαι 
διά τού προσΰέτου ΰπερχειμένου του άναχουφίστιχου το|ου κυχλιχου φεγγι 

ΕΙκ. 10. "Αποψις τοΰ ναοΰ από δυσμών, 

του καταλλήλως διακοσμημένου, επιστεγαζομένου δε υπο της υπερα_νω του 

έξεχοΰσης ελαφρώς πλακάς δποδοχής, αρχιτεκτονικού η διακοσμητικου μέλους 
πιθανώς οόδέποτε τοποθετηθέντος έπΙ τοϋ τοίχου άποφράξεως του μεσαίου 

θελιάς ΙΓ'^ΓιΛ- αίώνος, ΕΕΒ3, τόμ, Τ· ( 1929 ), ο. 290, 391, 298, είκ. 1, 2, 

3) δ) Ιόν ναόν της Κωστάνιανης Ηπείρου ( 4, Ε ΰ α V Υ ε λ ί » η 
μεντηΓ·Ηπείρου! ·Ηπειριοτικά Χρονικά, τόμ. ϊ' (1931), 
ναόν της Πόρτα - Παναγιάς θεαοαλίας ( Ά ν. Ό ρ λ ο ν _6 ο υ, ΑΒΜΕ, ιομ, Α (1935), 

ιεΟχ I σελ. 14 - 16, είκ. 2, 4, 6), ί) τήν άγίαν Θεοδώραν της Αρτης ( Αν. Ορ 
Πνδ ου, ΑΒΜΕ, ΐόμ. Β' ( 1936), τεΟχ. I, οελ. 96, είκ. 3 6),ζ) τό κοΟοΙικον ^ 
μονής Κάτω - Παναγιάς Άρτης (’Α ν, Ό ρ λ ά ν δ ο υ ΑΒΜΕ τομ. Β (1936 ) τβυχ. 

I σελ 76, είκ. 5, 6), ώς καί ιόν άγιον Βασίλειον Άρτης Αν. Ορλανδοι), 
ΑΒΜΕ τόμ, Β' ( 1936 ), τεΰχ. II, ο, 117, είκ. 1, 2 ) κ,ά. Τέλος μνημονευομεν και 
έκ τής’νησιωιικής Ελλάδος παραδείγματα άετωματοειδων απολήξεων τοίχων κομά 
ρών, ώς λ,χ. έκ Κρήτης ( βλ. 6. Ο ο Γ ο 1 α. ΜοηαυιοπΤί Υοηοΐί ηβΙΙ ,εοΐμ ά. ΟΓΟία, 

νεηεζία, 1908, τόμ. II, σ. 96. 97, είκ. 60 κ.ο. ). 
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«λιτούς, και άποτελοΰσης το άκροτελεΰτιον καθ' υ-ψος θέμα τής συνθέσεως 
τής οψεως ταΰτης έπι πρώτου επιπέδου, Τά δΰο εκατέρωθεν παράθυρα έν 
άντιθέσει προς την θυραν παραμένουν απλά αδιακόσμητα ορθογώνια (εϊκ. 
8, 10), πλήν τοΰ νοτίου φέροντας μαρμάρινον άνώφλιον μετά κοσμημάτων 
καΐ ευρισκομένου έν άνισοσταθμί^ προς τά έπΙ τής αυτής οψεως παρακείμενα 

ΕΙχ. 11. *Η ΝΔ άποψις του ναοΟ. 

ανώφλια τής θυρας και τοΰ ετέρου παραθΰρου' ήτοι εμφανίζεται ασύμμετρος 
και έ?ιευθέρα διάταξις, άτόλμως καΐ εις Ιλάσσονα τόνον, περί την τοποθέτη* 

σιν των ανοιγμάτων έν οψει, πλήρης γραφικότητας, τόσον συνήθης και άγα· 
πητή, εμφανιζόμενη και εις άλλα παραδείγματα κυκλαδικών ναών εις τούς 

όποιους παρουσιάζεται έντονωτέρα. 

Χαρακτηριστική εΐναι ή διαμόρφωσις των παραθύρων δι* ευθέων και 
όχι τοξωτών σνωφλίων (εικ. 11), ως καΐ των θυρών, καίτοι τονιζόμενης 
τής μεν δυτικής θυρας διά τοΰ ΰπερκειμένου καμπυλοσχήμου τυφλοΰ άνακου- 

φιστικοΰ τόξου {είκ. 8, 11), τής δέ μεσημβρινής θυρας πλαισιουμένης υπό 
τοΰ έλαφρώς τεθλασμένου τόξου τοΰ έπΙ τής βάσεως τοΰ κωδωνοστασίου 
ανοίγματος υποδοχής και προσπελάσεως προς αυτήν (εϊκ. 11, 12). Πάντως 
ή δι* εΰθυγράμμων εν τω συνόλφ των άνωφλίων γεφύρωσις των άνοιγμά* 

των τοΰ υπό εξέτασιν ναοΰ προσδίδει εις αυτόν εν ΰφος κοσμικής αρχιτεκτο¬ 

νικής άξιομνημόνευτον { βλ. εϊκ. 11), παρά την παρουσίαν των θόλων, συναν- 
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τώμενον έντονώτερον μόνον εις τάς επιπεδοστέγους άνευ χ'ϊόλων Κυκλαδικός 
βασιλικός, τάς ομοιαζουσας τόσον προς νησιωτικός οικίας. Τέλος εις συμφω¬ 

νίαν, προς τά δι* όριζοντίων άνωψλίων γεφυροόμενα ανοίγματα, εύρίσκεται 
και ή αρχιτεκτονική του κωδωνοστασίου, εις τάς^ κυρίας γραμμάς της, δια 
τής άπολήξεως των επαλλήλων πρισμάτων του είς οριζόντια επίπεδα (βλ. εικ. 

Εικ. 12. Ή μεσημβρινή δψις του ναού τής αγίας Τριάδος. 

11 12, 13, 14), άντ'ι των συνηθεστέρων εϊς κωδωνοστάσια κεκλιμένων επι¬ 

πέδων τής έπιστέτΙ«ως. ^ ^ ^ , 
Ή ιδία δυτική οψις, ένφ επί πρώτου επιπέδου αναπτύσσεται, ως εμνη- 

μονεΰσαμεν, κα&’ οριζοντίαν έννοιαν. έ« δευτέοοο επίπεδου διά τής άναπυ- 

πτοιίοης τρουλλοπαμάοας άποκτ» καΐ Ιτέραν τάσιν πρός τήν κατακόρυφον, ή 

θποία δμιος γίνεται αίσδτιτή κυρίως είς τάς προοπτικάς απόψεις^ του ναού 
(εικ. 1, 8, 10, 11). Επίσης έπΙ δευτέρου επιπέδου, ως προς τήν δυτικήν 
δ>ιν, αναπτύσσεται και ή άνατεινομένη μορφή τοΰ κωδωνοστασίου, και δια 
τούτο ή έπιρροή του έπΙ τής ό'ψεως ταότης δεν είναι σοβαρά, έπηρεάζουσα 
ούσιωδώς μόνον τάς προοπτικάς εικόνας (εικ. 8, 11)' άλλως τε δια ^^ιον 
άχριβώς λόγον και ή αυστηρά συμμετρία τής δψεως ταύτης παραμένει αδιατα- 

ρακτος έκ τής έπΙ τής μεσημβρινής δ'ψεως τοποΰετήσεως τοΰ κωδωνοστασίου. 

Ή μεσημβρινή όψις (είκ. 12), άπλή και άπέριττος. άναπτόσσεται καΐ 
αύτη καθ’ όριζοντίαν έννοιαν, τής κινήσεως ταύτης διακοπτόμενης διά τής 
παρεμβολής τής άνατεινομένης συνθέσεως τοΰ κωδωνοστασίου, ευρισκομένου 
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εν προχωρήσει ώς προς τό επίπεδον τής οψεως και συνεισφέροντας οΰτω πλα- 

στικώς. ΚαΙ ή δψις αΰτη Ιμφανίζει συμμετρικήν διαμόρφωσιν — παρά τήν 
ελαφράν καΐ δλως άνεπαίσθητον μετατόπισιν τοΰ συστήματος κωδωνοστασίου 
καΐ εκατέρωθεν αυτού παραθύρων, από τοΰ γεωμετρικού μέσου τής οψεως 
προς τάς αψίδας τοΰ ιερού — διά τής τοποθετήσεως των δύο ίσων παραθύ¬ 

ρων ένθεν και ένθεν τής θύρας και μέ τά άνώφλιά των έν ΐσοσταθμίσ. Χαρα¬ 

κτηριστική τέλος είναι ή προσέγγισις των ανοιγμάτων πλησιέστατα πρός τό 
κωδωνοστάσιον. Πάντως τά ανοίγματα είναι μάλλον περιωρισμένων διαστά¬ 

σεων έπικρατούντων των πλήρων, εις τρόπον ιοστε ή έκφρασις των όγκων 
τού ναοΰ παραμένει μονολιθική. 

Τό Ηωόωνοοτάσιον. Τό κωδωνοστάσιον*, έν άντιθέσει πρός τόν ναόν 
οστις εμφανίζει λιθοδομήν έκ κοινής τοιχοποιίας επιχρισμένης, είναι κατε- 

σκευασμένον έξ ϊσοδόμων λαξευτών λίθων (Ζαχαρόπετρα τής Μήλου)*, καΐ 
συγκροτείται έκ τριών ορθογωνίων ΰπερκειμένων πρισμάτων, μικρού σχετι- 

κώς πάχους υπό μορφήν τοίχων, έλαττουμένου πλάτους, ύψους και πάχους έκ 

τοΰ υποκειμένου πρός τόν ΰπερκείμενον. 

Τό πρώτον έπΙ τοΰ εδάφους πρίσμα, τό οποίον είναι λίαν ΰψηλότερον 
των άλλων (εικ. 8, 12, 13), διατρυπάται ΰπό εύρέος και υψηλού ανοίγμα¬ 

τος, γεφυρουμένου δι* ελαφρώς τεθλασμένου τόξου, χρησιμεύοντος πρός πλαι- 
σίωσιν καΐ τονισμόν τής άπλής ορθογωνίου άκοσμήτου θύρας, ευρισκόμενης 
βαθύτερον τής επιφάνειας τού κωδωνοστασίου * έπι τοΰ επιπέδου τής τοιχο¬ 

ποιίας τής μεσημβρινής οψεως τοΰ ναοΰ. Επιτυχής αισθητικώς είναι ή δια- 

μόρφωσις τοΰ ανοίγματος τούτου ευρυνόμενου πρός τά Ιξω, και τρόπον τινά 
υποδεχόμενου τόν προσκυνητήν (βλ. κάτοψιν είκ. 3). Τό πρώτον πρίσμα 
επιστέφεται ΰπό έξέχοντος γεισώματος, φέροντος ΰπ’ αυτό πλατύ λαξευτόν 
κόσμημα έξ επαλλήλων ταινιών διακοπτόμενον ΰπό μικρού άναγλύπτου σταυ¬ 

ρού (είκ. 12)' τέλος ή επιφάνεια μεταξύ τοΰ κοσμήματος τούτου και τοΰ 
ΰπέρ τήν θύραν τεθλασμένου τόξου ποικίλλεται διά τριών έξεχόντων εξαφύλ- 

λων ροδάκων, υπό μορφήν κομβίων συμμετρικώς διατεταγμένων, τοΰ μεγα* 

ι Σήμερον ώς κωδωνοστάσιον χρησιμεύει άπλοΟν σιδηρουν κατασκεύασμα, ευρι¬ 

σκόμενον είς τήν αύλήν παρά τόν μεσημβρινόν αυλόγυρον, μόλις διακρινόμενον εις 

τό δεξιόν τής είκ. 1. 

2 Περί του είδους τούτου τραχείτου βλέπε Β. Παπαθανασοπούλου, Μη¬ 

χανική τεχνολογία δομικών υλικών, 1956, σ. 22 (ΛιΐΙόγραφον). 

^ Τό κωδωνοστάσιον τούτο φαίνεται ότι έχρησίμευσεν ώς υπόδειγμα διά τήν 

κατασκευήν Ιτέρου παρομοίου ( κατά τά χαμηλότερα αύτοΰ μέρη ) κωδωνοστασίου έν 

τή νήσφ, εγειρόμενου έπΙ παλαιάς εκκλησίας τού Κάστρου τής Παναγίας τής Θαλασ- 

σίτρας (βλέπε τό σχέδιόν του είς Η. Ρ1βίο1ΐ6Γ·3. ΚίΙδοη, ΤΙιο ςΙιΠΓοΙισδ 

οί ΜβΙοδ, Τΐιβ Απηιιειΐ ο£ ίΐιε Βήΐΐδίι δαίιοοί 31: Αίΐιεηδ, τόμ. II ( 1895-1896), 

είκ. σ. 164, και σ. 165). 



^ . 

Δ. Βασιλειάδη 

λυτέοου νπ^οάνω τής κλειδός τοί5 τόξου και των ετέοων δΰο μικρότερων εκα- 

τέρωθέν του καΐ ΰψηλότερον παρά τάς ακμάς τοΰ πρίσματος βασεως του 

κωδωνοστασίου· , _ * 
Το δεύτερον πρίσμα τοΰ κωδωνοστασίου, πολΰ χαμηλοτερον του υπο¬ 

κειμένου του και ως βόσεως χρησιμεύοντας, στενώτερον και λεπτότερον αΰτου, 

ΕΙκ. 13. Τό κωδωνοστάσιον τής αγίας Τριάδος. 

διατουπάτα, νπο δύο ίσοπλατών χαΐ Ισοϋψών άνοιγμάιων, χρησιμευόννων 
διά την άνάρτησιν των κωδώνων, γεφυρουμένων δι’ έντονώτερον τεθλασμέ¬ 

νων τόξων (εικ. 12, 13), και βαινόντων επι των τριών σχηματιζομενων 
δρθογωνίων πεσσών. Τό πρίσμα τοΰτο επιστέφεται ΰπό Ιξέχοντος γεισωμα- 

τος, κοσμούμενης τής πρόσθιας έπιφανείας τών τριών πεσσών του 
κορύφων αναγλύφων ευθυγράμμων κοσμημάτων εκ ταινιών και ράβδων, 
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είδους βεργίων, συνεχιζόμενων και υπέρ τάς τονισμένος γενέσεις τών τόξων. 

Τέλος υπέρ τό πρίσμα τοΰτο ύψοΰται τό τρίτον καΐ τελευταΐον, ισοϋψές 
προς τό υποκείμενόν του, άλλα λίαν στενώτερον αΰτοΰ, καΐ λεπτότερον του πρί¬ 

σμα, τό όποιον διατρυπάται υπό εΰρυτέρου ανοίγματος γεφυρουμένου υπό εντό* 

νως τεθλασμένου τόξου βαίνοντος έπι τών δυο σχηματιζομενων ορθογωνίων 

Είκ. 14. ΑΙ κατά μήκος καμάραι και ή εγκάρσιά καμάρα, 

ή τρουλλοκαμάρα, από ΝΔ. 

πεσσών, κοσμουμένων κατά παρόμοιον ώς και οι υποκείμενοί των τρεις πεσ¬ 

σοί τρόπον. ΚαΙ τό κορυφαΐον τοΰτο πρίσμα τοΰ κωδωνοστασίου επιστέφε¬ 

ται υπό γεισώματος καταλήγοντος εις οριζόντιον επίπεδον, ώς και τά έ'τερα 
δυο υποκείμενα πρίσματα. Λόγω τοΰ μεγάλου σχετικώς ΰψους του κωδωνο¬ 

στασίου άγκυροΰται τοΰτο διά δυο σιδηρών ελκυστήρων (βλ. εικ. 8, 10, 11, 

13), από τοΰ μέσου τών πεσσών τοΰ άνωτάτου μονοτόξου ανοίγματος του 
προς την σχεδόν κατ’ άξονα όπισθεν αΰτοΰ εύρισκομένην χαμηλοτέραν, εΰρυ- 

τέοαν, και εΰσταθεστέραν τρουλλοκαμάραν’ ή τοιαυτη άγκΰρωσις ήτο επιβε¬ 

βλημένη ως εξασφαλίζουσα τό κωδωνοστάσιον από άνατροπής, λόγφ τοΰ 
εΰσείστου τής νήσου, και προσέτι κυρίως λόγφ τοποθετήσεώς του μέ τήν 
μεγάλην διάστασίν του κάθετον προς τήν κατεΰθυνσιν τών Ιπικρατοΰντων Ιν 
τή νήσφ σφοδρότατων βορείων άνεμων. 

Βεβαίως εις τήν συμβατικήν μόνον εικόνα τής ό'ψεως έν σχεδίφ άποκρΰ- 

πτεται υπό τοΰ κωδωνοστασίου ή έπι δευτέρου επιπέδου ευρισκόμενη κορυ¬ 

φαία και επίσης άνατεινομένη μορφή τής τρουλλοκαμάρας, διότι εις τήν πρα¬ 

γματικότητα αί προπτικαι εικόνες τοΰ ναοΰ συντίθενται διά τής συμβολής 
άμφοτέρων, ήτοι τόσον τοΰ κωδωνοστασίου όσον και τής τρουλλοκαμάρας. 
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Παρατηοοΰμεν μάλιστα οτι ή ποιότης τής άνατάσεως έκαστου των αρχιτεκτο^ 

νικών τούτων μελών είναι δλως διάφορος, εξαρτωμένη έκ τής φΰσεως του 
στερεομετρικοί) σχήματος έκαστου, τής άνατάσεως τής τρουλλοκαμάρας χαρα¬ 

κτηριζόμενης τονικώς ώς βαρείας, εν εϊδει κυματισμοΰ γεωμετρικής μορφής 
{εΐκ. 8, 10, 11, 14), και τής άνατάσεως τοΰ κωδωνοστασίου χαρακτηριζό¬ 

μενης ώς οξείας, ΰπο μορφήν κατακορυφου κινήσεως (βλέπε έκτος των ανω¬ 

τέρω εικόνων καΐ τάς είκ. 12, 13). 

‘0 γλυπτός διάκοϋμσς. Ό γλυπτός διάκοσμος εις το ΰπό^ εζέτασιν 

παράδειγμα ναοΰ είναι ελάχιστος, περιοριζομενος μόνον εις ενια αρχιτεκτο¬ 

νικά μέλη χρήζοντα έξάρσεως καί τονισμού. 
”Αλ?^ως τε ή αποφυγή τής άφθονου, πάσης φυσεως, διακοσμησεως απο¬ 

τελεί δργανίκήν τάσιν τής κυκλαδικής αρχιτεκτονικής τόσον τής κοσμικής 
οσον και τής εκκλησιαστικής, πηγάζουσαν από τόν καθαρώς κατασκευαστι¬ 

κόν και αΰτηοώς γεωμετρικόν χαρακτήρα τής τέχνης ταυτης, ως καί εκ του 
πνεύματος οίκονομίας, άπλόιητος, λιχότητος και ταπεινότητος τοΰ^έκφρα- 

ζομένου ΰπ“ αυτής, και πηγάζοντος έν τελευταίφ αναλύσει εκ τής πενίας των 

νησιωτών. ^ , , 
Είς τό εσωτερικόν τοΰ ναοΰ τά μόνα υπάρχοντα γλυπτά ειναι^ τα δυο 

απλά έπιθηματοειδή ακόσμητα κιονόκρανα, τά βαίνοντα^ επι χαμηλών μονο- 

ϊάθων άρραβδώτων κορμών, και τά υπό μορφήν κιλλιβάντων ύφαή'ΐδια επι 
των όποΙων στηρίζονται κατά θέσεις τά ένισχυτικά τόξα των καμαρών. Τά 
ΰφατίίίδια ταΰτα συγκροτούνται έκ ταινίας μετά υποκειμένου κυματίου, δια- 

τομής περίπου ήμικυκλικής. καΐ έτέρας μικροιέρας ταινίας κυμαινομένου ανα 

ΰφαφίδιον ύψους. Επίσης κατά θέσεις, είς τάς βαθμίδας τής άραίας πύλης 
ιών ιερών των κλιτών, ώς κατώφλια κλπ., δπάρχουν άνάγλυπτα μέλη εν τφ 
δαπέδφ τοποθετημένα, προερχόμενα έξ άλλων ναών, ως και ενια μέλη έν τφ 

ιεοφ (βάσις κλπ.). 
Είς τό εξωτερικόν τοΰ ναοΰ γλυπταί ή δρθοτερον ελαφρώς ανάγλυφοι 

διακοσμήσεις Ιμφανίζονται καί πάλιν πρός έξαρσιν αρχιτεκτονικών μελών: 

α) Έπι τής προσόψεως, δυτικής δψεως τοΰ ναοΰ, διά του τονισμού των 
κυρίων γραμμών τής θύρας. ώς ανωτέρω έμνημονεύσαμεν (είκ. 8, 9). β) 

ΈπΙ τής μεσημβρινής 6>εως τοΰ ναοΰ. διά τοΰ τονισμού των συνιστωντων 
τό κωδωνοστάσιον τριών έπαΗήλων πρισμάτων θπό εξεχόντων μετά κυμα¬ 

τίων ήόδόντων γεισωμάτων (είκ. 12, 13), τής διακοσμησεως των προσθίων 
έπιφανειών των πεσσών δι’ απλών κατακορύφων ταινιών και ράβδων είδους 
βεργίων, καΐ τέλος τής έμφανίσεως τριών διακοσμητικών έν εξοχή Ιξαφυλλων 
ροδάκων, ΰπό μορφήν κομβίων, υπό εΰρΰ έξ επαλλήλων πλαισίων κόσμημα. 

Χαρακτηριστική είναι ή διαφορά τεχνοτροπίας και εκτελέσεως^ή διαπι- 

στουμένη μεταξύ τών κοσμημάτων τής προσόψεως (είκ- 8, 9), και τής μεσημ¬ 

βρινής δψεως τοΰ ναοΰ (είκ. 12, 13). Ούτως επι τής θόρας τής προσόψεως, 
τά επίκρανα, αί ταινίαι μεθ’ έλικοειδών περιπλοκάδων, κληματίδων κλπ., 

μαρτυρούν ένα νατουραλισμόν και μίαν ελευθερίαν και δεξιότητα περί τήν 
άπόδοσιν και λεπτομερειών ακόμη, εν άντιθέσει πρός τήν μεσημβρινήν δ'ψιν 
δπου τό κωδωνοστάσιον εμφανίζει διακοσμήσεις γεωμετρικάς μάλ?ων άδεξίας 
και άκαμπτους, μαρτυρούσας λαϊκήν έκκλησιαστικήν τέχνην ξηράν και πλη¬ 

κτικήν. Έν τοΰτοις ή διαφορά ούτη, καΐ ή χαλάρωσις εις τήν τέχνην τής 
διακοσμησεως τοΰ κωδωνοστασίου, προδίδει άλλον, δχι τόσον έπιδέξιον τεχνί¬ 

την δ'σον ό εργασθείς είς τήν πρόσοψιν, άλλ* ενδεχομένως μαρτυρεί καΐ μετα- 

γενεστέραν έκτέλεσιν τών αναγλύφων τούτων διακοσμήσεων, κατ’ άνοικοδό- 

μησιν τοΰ κωδωνοστασίου λόγφ προγενεστέρας καταρρεύσεώς του, καθιστά¬ 

μενης πιθανής έκ τής άγκυρώσεώς του έπι τής τρουλλοκαμάρας, τοΰ εύσεί- 

στου τής νήσου, καΐ άλλων τινών ενδείξεων. 

Τά τέμπλα καί αί είκόνες^ 'Ο ναός τής αγίας Τριάδος ακολουθών και 

κατά τούτο τήν παράδοσιν τών κυκλαδικών ναών στερείται καθ’ ολοκληρίαν 
τοιχογραφιών ζ κοσμούμενος υπό τριών ξυλόγλυπτων πολυειργασμένων 
τέμπλων ^ άνά Ινός είς έκαστον κλιτός, φερόντων μερικάς ένδιαφερούσας 
πσλαιάς εικόνας, κοσμείται δέ προσέτι ΰπό ετέρων φορητών εικόνων άνηρτη- 

μένων είς διαφόρους θέσεις έπΙ τών τοίχων. 

Αί άξιολογώτεραι έκ τών έπΙ τών τέμπλων και τών τοίχων εικόνες είναι 
αί εξής: α) ΕΙκών τοΰ αγίου Βασιλείου όλοσώμου έπΙ τής άριστεράς θύρας 
τοΰ ίεροΰ τοΰ βορείου κλιτούς, β) Είκών τής Παναγίας έπι τοΰ τέμπλου τοΰ 
Ιδιου κλιτούς, φέρουσα τήν άφιερωχικήν επιγραφήν « Δέησις τοΰ δούλου τοΰ 
Θεοΰ Μιχαήλ ίερέως Άλισάφη»®, άναφερομένην είς τόν δωρητήν ιερέα 
Άλισάφην μέ τό πρόσωπον τοΰ όποιου θά άσχοληθώμεν κατωτέρω, γ ) ΕΙκάν 
τοΰ άγιου Νικολάου, άνηρτημένη έπι τοΰ μεσημβρινού τοίχου τοΰ βορείου 
κλιτούς, είς τήν οποίαν δ άγιος παρίσταται έν στηθαρίφ. δ) Τοΰ Χρίστου 
έπι τοΰ τέμπλου τοΰ βορείου επίσης κλιτούς, ε) Έτέρα είκών τοΰ άγιου 
Νικολάου ολοσώμου Ιπι τής μικράς θύρας τοΰ τέμπλου τοΰ μεσαίου κλιτούς, 

καταλαμβάνουσα ολόκληρον τό θυρόφυλλον και φέρουσα τήν επιγραφήν 
« Δέησις τοΰ δούλου τοΰ Θεοΰ Στεφάνου Ίουστινιάνη » *. ς·) Τοΰ άγιου 

1 Βλ. τούς λόγους οϊτινες συνετέλεσαν εΙς τήν άποκλεωτικήν σχεδόν χρησιμο- 

ποίησιν τών φορητών εικόνων μετά τόν XVI αιώνα εις "Αγγ. Προκοπίου, 

Νεοελληνική τέχνη, 1936, σ. 15, 16, τοΰ αύτοϋ, Ι,ά ρβίηΙιΐΓβ Γβΐί^ΐουεε άαηε 

ΐ€3 ϋβδ Ιοηίοηηεε ρβηάαηί: Ιε ΧνίΠβ 3ίόο1&, 1939, σ. 21, 22, 23. 

* Τό τέμπλον τοΰ νοτίου κλιτούς είναι νεώτερον, άπλουστέρας επεξεργασίας, 
αποτελούν άντίγραφον τών ετέρων δύο. 

* Ή επιγραφή αυτή έδημοσιεύθη υπό Ιωσήφ Χατζιδάκη, εντή Ιστο¬ 

ρία. τής νήσου Μήλου, 1927, σ. 224. 

* Έδημοσιεύθη έν6·' άνωτ,, σ. 224. 
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Βαα.!.ίο. Ιν ατηΟοοίΦ. Ι.Ι βορείο. τοίχο. 

Ττί*: Παναγίας τής Όδηγη^ρΐ-αζ ^“'·· Τρία ζ ^ ^ ' ι ,, 
/ V τ/η) τρλη^ τι) Τοΰ άγιου *Αθανασιου επι του τέμπλου, του μεσαίου κλιτούς. Και τέλος η; ίου «γ ^ ν)Γγηικ 

καΐ της Άποκαθηλώσεως ΙπΙ τοΰ βορείου τοίχου του νοτίου κλίτου,· 
ΑΧ εΙκόνες αΰται θεωρούνται &ς ανήκουσαι εις τον ναόν και συνο 

,λ0:"ι.μ». μ «■>,“*« “'*"”:,τ·2 
«αΐ δλλοι είχόνε= έν αίτφ, αί δποίατ ως αναφερετατ 35* 

ΙχΧ.ο.»ν τϋς«Ποί,«.άς Χώρας», αττ.νες “/νΤα^Γ ε"! 
ΐπό σειομών. Αί εΐχόνες αίιαι. προ το. ειους 1927 ^ ^ , 

' ΠΓ^υΓίνίΛί και τοΰ αγίου Χαραλαμπους, της νεωτερας εκκλη νυναικωνιτην της Παναγίας και του αγιυυ ^ §ϊχ,„„,ν ναόν 

τίΖ “έργα τοό 17ο. οΙδνος, ή 8έ περτγραφή, ή “^έν 
χαΐ αΙοβηττχή το.οθέτηοτς, χαθώς χαΐ η ο.γκρτττχη “^οντ- 
δΛαντα. νά ένταχθοΐν _ε1ς τά πλαίσια της παρο.σης α.οτηρως αρχαεχτο 

κοΰ περιεχομένου εργασίας. 

ΧβονοΙόνησ,ς. ΛόγΦ Ιλλεί·ψεως Ιπιγραφ^δν οτοιχείων χαΐ σοναφίων 

ί..ορτχών είδήοεων ή χρονο1.όνηοτς τοό ναοϊ 8έν «^νατατ ™ γτ.η ^ 

α- ΊΙ' ν,,τΑ ,ττοι,ϊειώδη ποοσέννιο*^ δτά της χρηοιμοποιησεως εν&ειχτι 

£' :ϊ,Γ.ϊΓΐ.. ηΧ« -.·«..»?™; 
21 Γόνων τής Το.ρχοχρατίας, άς ο.νόγετα. χαΐ Ιχ το. αρχττεχτοντχο. 

νΟχο. τοό ναοό. δηΧονόττ τής τρ.χλίτο. μετά τρο.^ο. 
η - ' Άνν,... .τ/ητΛ ττιν επογτιγ της δουλειάς. Λίαν χαρσκτηρι 

προσφιλούς και συνήθους κατα την εποχή ^ ΤΛίτίΡιηί Άδά* 
σττχή είνατ ή ίίλλειψτς οΙασδήποτε μνείος το. ναο. της αγ.ας Τριαδος ΑΟα 

Ζτος Ϊό ™ό .εΙΓητοό Κίίοη όο Τοητηοίοτί. 
ονδν την νήαον Μήλον .ερί το έτος 1700. είς τον Ο.νταχ0εντα .χ α.το. 

ταότης στηρτζόμενοτ δ.νάμεθα νά ύχοθέσωμεν δ.ο ττνα: α) Οττ ο «τοξ βίνατ 

ΓεΓΓνέοΓρος τού έτο.ς 1700 - δν είΓε 
ΤομΓηείοΓί' ενδεχόμενον συμφωνουν, τόσον ιτρος τον χρονον χ 

τ -Ενθ* άνωτ., ΰ. 236, 237. 

ε ;Γρ“Π'ο”τ?.τηοίοΓ^. ΕοΜΙοη ό’αη νο,ο,β >1. Ιονεοτ, Ραηε 

1717, τόμ. I, σ. 153 - 154. 
28 · 11 - 1960 
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καΐ εΙργάσθη ο ανωτέρω μνημονευθεις ιερεΰς *Αλισάφης, δωρητής καΐ πιθα¬ 

νώς ζωγράφος τής είκονος τής Παναγίας τής άποκειμένης επ'ι τοΰ τέμπλου 
τοΰ βορείου κλιτούς τής αγίας Τριάδος Άδάμαντος, ήτοι περί τό 1719*, 

οσον και προς τον αρχιτεκτονικόν τύπον τοΰ τρικλίτου τρουλλοκαμάρου ναοΰ, 

τοΰ εμφανιζόμενου διά τοΰ μόνου γνωστοΰ μέχρι σήμερον παραδείγματος 
ναοΰ, έ| ηπειρωτικής Ελλάδος, τοΰ ,Λεβειδιου ^4ρκαδίας, χρονο?ωγουμένου 
εις τάς άρχάς τοΰ ΧΥΙΓ αΙώνος** παρουσιαζομένου μάλιστα εΐς τον ΰπό Ι|έ- 

τασιν ναόν διά των πολλαπλών, ενισχυτικών τόξων των καμαρών του, πιθα¬ 

νώς διά πλείονα ασφάλειαν και εκ φόβου λόγφ τής προσφάτου έκ σεισμού 
εκτεταμένης καταστροφής των εκκλησιών τής γειτονικής « Παλαιάς Χώρας». 

ΚαΙ β) “Οτι ό ναός είναι προγενέστερος τοΰ 1700. Κατά την ΰπόθεσιν ταΰ· 

την θά πρέπει νά δεχθώμεν ώς πιθανόν χρόνον κτίσεως τοΰ ναοΰ τήν μεταξύ 
των ετών 1600 εως 1700 εκατονταετίαν, καθ* δσον κατά ταΰτην μαρτυρεΐται 
ή οικοδόμησις πολλών ναών έν τή νήσιρ και ιδιαιτέρως έν Παλαιέ Χώρφ®, 

ήτις περί τό 1600 εύρίσκετο είς τήν μεγαλυτέραν αΰτής άκμήν και άνά- 

πτυξιν 
'Ώστε τό τελικόν συμπέρασμα έκ των ώς άνω ενδεικτικών υποθέσεων, 

ελλείψει άλλων ασφαλών στοιχείων, είναι δ'τι πιθανώς δ ναός τής αγίας Τριά¬ 

δος *Αδάμαντος Μήλου έκτίσθη κατά τον ΙΖ' αιώνα ή άρχομένου τοΰ ΙΗ'. 

Λ. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ 

^ Βλέπε περί τοΰ χρόνου κα'θ-’ δν έζησεν ό Ιερωμένος ούτος ζωγράφος τοΰ Κά¬ 

στρου Μήλου είς Ιωσήφ Χατζιδάκη, Ιστορία, έν9·’ άνωτ,, σ. 224. 

2 Α, Κ. Ογ 1 α η ά ο 8, Είπε πη^ε&οΐιίείε !^αρρε1ίοηη, έν Βγζ&ηΙίηΪ3θ1αε 
ΖεΐΙδοΙίΓΐίΕ, τόμ. XXX {1929-1930), σ, 581. 

® Βλ. *Ιωσ. Χατζιδάκη, ένθ’ άνωτ., σ. 176. 
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ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ 
ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΝΑΥΠΑΙΕΩΣ ΠΟΙΗΤΟΥ 

ΤΖΑΝΕ ΒΕΝΤΡΑΜΟΥ 

ΠεοΙ «ϊ Νουτλιέας ποιητοΰ Ύζάνε Βεντοάμου' (Ιί'αΙ.) ελαχισια 
μέχρ^ τοίδε ννωςίζομεν, δφειλόμενα άποχλειστιηώ; είς δσα-ο.ονει αυτό- 

β,ονοαφομμενος» ή πεθ.γοάφων τάς έκ τής άλαζονει«ς επελβοναας οΐχονομι- 

ϋάς όχυχίας είς την οΐχογένείαν τού πρδς μητρδς πάπκον του -αφηγει-ται 
ό συγγραφεύς είς τδ δτερον των γνωστών καΐ έχδεδομένων στιχουργημάτων 

του δπδ τίτλον « Ίστορίμ φιλαργυρίας μετά τής περηφάνιας» . 
■Υπό τού Β. Κηδ3 βασιζόμενου επι τού ήδικοδιδαχτιχου χαρακτηρος 

τού δπ’ αΰτοΰ μελετηΰέντος στιχουργήματος τού Βεντράμου, ΰπδ τίτλον 
«■Ιστορία τών γυναικών τών καλών καΐ τών κακών»^ υπεστηριχθη οτ. 

«Ι’μμΙεαΓ εεΐ ]ιΐ5(ΐμ’& οε Ιοατ οοπιρίέΐεπιεηΐ ΐηεοηηα, ρεαί-εΐτε ιιη 

ΜΟΪηε, Βίαίβ εη ΙοαΙ εα^ πη Ηοιπιηε ηη ρεα νεκέ άαηΒ Ιεδ ΕεπΙδ δε Ια 

ΒΐΜε εΐ ιΐαηε Ιεε Ιέεειιάεε <3ε ΙΈέΙί^ε ρττεεςιμε» . 

■Ο καθηγητής Γ. Ζώρας άντιθέτως, χωρίς να άποκλείη κατηγορημαιι- 

1 Ίδ γενικώς Γ. Θ. Ζώρα, Τζόνε Βενιράμου «-Ιστοοία ΦΛοργυρίος μετά 

νής Περηφάνιας. (-Αγνα,στον στιχούργημα τού Ι5' ^^ΓρΜΤ'ΊΤέΓ 
καί Ν€οελλ. Φιλολογίας τοίί Πανε:ιιστημίου Α^ηνιβν). ΑΟηναι 1956, σ. 8 χ.φ 

2 ΕΙς άμφότερα τά γνωστά έκδεδσμένα στιχουργήματα ο Βεντραμος κατα¬ 

λήγει διά του διστίχου : 

'Κ τ’ Αν^υιX^, ^δύρετε λοιπόν, είναι τά γονικά μου, 

Τζάνε μλ λέοιν τ’ άνομα καΐ την γενιάν Βεντράμον. 

I ?Λ.ορί!ϊ#Λργνρίαί I Μηά τγτ ^τρ.ϊ>ανί«ί. ] ·&τ.ίηα. καρά Φρανκώκαν τοί 

Ρααηαζίτον | ,αφίί'· (Ίδ καί Γ. θ. Ζώρα, έν»· άν,). 
5 . Πα,οΒία τών ?»νο.«ών | τών καλών, καί | τών κακών | νΐ.ύρτον ΚονναΙον>. 

I ·Βν τέλει : 1 . /η ^ίκερία ρεν Ρ«ίνρ άα ΝκοΚηί άα 8αΙ>ιο, αά ιηΒίαηΙια άε Μεί- 

εεν Οαυιίακ ίίε 5α«ία Μαήα. Νβ Ι’Αηηο Μ δίρηονε ΜΟΧΙΙΧ>· ( Ιδ· και την αμβ- 

σως Ιπομενην σημείωσιν). ^τττ ·' ι *.’·ΐ?η« 
6 ΒόΓΐβ Καοδ, ϋη ιηίΓοΐτ άβ3 ίοπιιηβδ άιι ΧΥΙ^ δίεοΙβ, πες. < Ελλ·η 

νικά> 14 (1955), σ. 197 ("Ιδ. καί Φ. Κ. Μ π ο υ μ π ου λ ί 6 ο υ. Παρατήρησές είς 

μεσαιωνικόν κείμενον ; Τζάνε Βεντράμου *= Ιστορία τών γυναικών... πβρ. * Α^να » 

ΝΘ' (1955), α. 231-239). 
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κώς την άποψιν του Κηοδ και βασιζόμενος έπι τών υπό του Βεντράμου 
άναφερομένων ταξιδίων είς διάφορα εμπορικά κέντρα τής Μεσογείου —ένθα 
καΐ συνή-ψε γνωριμίας δ ποιητής μετά πολ?νών έμπορευομένων, τών δποίων 
και εκθέτει τά του βίου είς τό περί Φιλαργυρίας και Περηφάνιας στιχούρ¬ 

γημά του — αποκλίνει υπέρ τής απόψεως δη «δ ποιητής ήσχολεΐτο κυρίως 
περί τό εμπόριον, δεν αποκλείεται δέ νά ήτο και ναυτικός» 

*'Ηδη διά τών κατωτέρω δημοσιευόμενων ανεκδότων εγγράφων, εκ τών 
αρχείων τής Βενετίας αποκαλύπτεται δτι δ Τζάνε Βεντράμος ήτο πράγματι 
ναυτικός καΐ ώς τοιοΰτος ασφαλώς εταξίδευσεν άνά τάς περιοχάς τής Μεσο¬ 

γείου, τάς δποίας είς τά έργα ωυτοΰ αναφέρει. 

Πρέπει Ινταυθα νά σημειώσω δτι περί τών Ναυπλιέων καΐ Μονεμβα- 

σιωτών, οϊηνες κατέφυγον εις Βενετίαν, μετά την πτώσιν τών αντιστοίχων 
ελληνικών περιοχών εις τουρκικάς χεϊρας, ή Βενετική Γερουσία ελαβεν ειδικήν 
πρόνοιαν. 

Ουτω διά διατάγματος από 4 Μαρτίου 1541 άπεφασίζετο δπως συσταθή 
πενταμελής επιτροπή προς έξέτασιν τών υπό προσφυγών εγκαταλειφθέντων 
έν Ναυπλίφ καΐ Μονεμβασίςι περιουσιακών στοιχείων καΐ λήψιν τών απα¬ 

ραιτήτων φροντίδων εις άποζημίωσιν ή και τοποιθέτησιν αύτών εις διαφό¬ 

ρους υπηρεσίας. Τό διάταγμα τούτο έγκρι-θέν υπό τής Γερουσίας διά ψήφων 
157 κατά 12 καΐ 5 αποχών ταρεπέμφθη εις τό Μείζον Συμβοΰλιον και επε- 

κυρώιθη διά ψήφων 1223 κατά 195 και 61 αποχών. Δι’ ετέρου δέ διατάγμα¬ 

τος τής Γερουσίας, από 17 Μαρτίου 1541, διωρίζετο ή εκ πέντε εΐιγενών 
μελών επιτροπή προς διεκπεραίωσιν υποθέσεων τών εξ Ελλάδος προσφυγών*. 

Εις τάς αποφάσεις τής Βενετικής Γερουσίας, τάς έκδοθείσας υπέρ Ναυ¬ 

πλιέων, ιδιαιτέραν εν προκειμένφ σημασίαν εχει ή από 3 Μαρτίου 1546, 

δΓ ής έλαμβάνετο πρόνοια και ίπέρ του Τζάνε Βεντράμου. 
Έκ του εγγράφου τοΰτου, εκδοθέντος υπό του Κ. 2άθα^ — αναδημο¬ 

σιεύω ενταύθα τό άφορών εις τον Βεντράμον σχετικόν απόσπασμα: 

1 Γ. Θ. Ζώρα, ενθ·* άν., σ. 14. 

* Τήν υπόδειξιν τών Ιγγράφων ΐοΰτων καΐ τήν αποστολήν φωτογραφιών αυτών 

οφείλω είς τον σεβαστόν φίλον καΐ άκάματον ερευνητήν τών αρχείων της Βενετίας 

κ. Κωνστ. Μέρτζιον, προς δν καί έντεΰθ-εν εκφράζω θερμάς επί τουτοις εύχαριστίας. 

*Άς σημειωθή δ’ ενταύθα δτι τό κατωτέρω ·&π' άρ. IV έκδιδόμενον έγγραφον — 

θέσπισμα τής Γερουσίας, από 2 Μαρτίου 1566 —εχει δημοσιευθή καί ύπό Ο. Ν. 

8 3.τΐια5, ΜνημεΧα Ελληνικής Ιστορίας..., ί. IX. Ρ&ηε ΜΟΟΟΟΧΟ, σ. 113-114 

( άρ. ΟΟΟ), διβλαθε δέ μέχρι τοΰδε τήν προσοχήν τών περί τον Τζ. Βεντράμον 
άσχοληθέντων. 

^ Ατοΐιίνίο άί 8ί&ίο άί νοηβζίμ : δεπαίο Ματ. Ε,^^ίεΙο Νο 26, φΰλλ. 3 καί 4. 

^ ΟοηδΙ. Ν. δ&τΙίΕδ, Μνημεία Ελληνικής Ιστορίας..., Ι. VIII. Ρηγιβ 
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((ΟΙιβ ρβτ ΟΛίΙίοΗΙά άί ^κ,ββίο €θη8β0ΐίο ΒΪαηο οοηοοεβί Ιΐ ίιφαΒοήΙΙί 
ο[βΗί αΙΗ ίη[τα8βΊΗΐΗ βάβΙίβΒΪ'ίηί ηοείτΐ άα ΝαροΗ άί ΙΙοηιαηία,, ϋ07ΐ 
ίαίϋΒαΙατα, ΐίίίΐϋά, τβ^αΐίβ βΐ οηοΙηηΐΰηΗ, βίοοη ίΗίίί Η υιοάζ, οαηοΗι,^ 
βί οΐϋραϋοηβ αά β88ί ο[βοη ΙβρΐΗ-)ηα'\η&ηί& Βρβϋαηίι, βί ραΗΐηβηΗ, δΐ 
οοηιβ Βοηο Βίαίΐ ροΒββάηϋ, &1 βββτοϋαΗ άαΙΙί ρνβββ88θΗ 8θί, 6ί ρηητο 

^>Λί βάβΙ ηοδίΓΟ Ζααη ν&ηίτωηβ,ηοΜΙβ άα ΝαροΗ άί Ηοηιαηία, ίη 
νϋα 8ηα, ίΐ Ιηοοο άί οαρΐΐαηβο αΙΙα ρονία ΑΙϋΙία άί ΤτβνίΒΟ, ναοαίορβν 
Ια ηιοΗβ άβΐ ά^ Ζααη Μαωη οοη β8ρτ68&α άίβΜαταϋοηβ άβΐ άύίο Ιο Λα&- 

Μα α αοάβτ οοη ίΐ 8ίφβηάίο οίιο Ιο ΙΜο ίΐ ρτοοβΒΒΟτ άβΐ άύίο Ζηαη 
Μαοτί ριιαΐ β άί ^ίτο} ίδ 81οΙάί} 17 αΐ ηιοΒο, οο^ηβ ρβτ Ηίοτβ Βαβ άβ 
XIII Οίοβη%1)τ& ρνο88ίηχο ραΒΒαΙο Βονίνβ ίΐ ροίβ8ίά βί οαρϋαηβο άι ίτο- 

υύο αΙΙί οίηρηβ ηοΜΗ ηοΒίτϊ βορνα ΝαροΗίαηί βί ΜαΙναΒίοϋ, ϋ ρηαΐ 
Ζηαη Υβηίναηιβ ΚαΜ α ροάβν ίΐ άίϋο Ιαοοο ίη νίία βαα βί άορο Ια βηα 
ηιοΗβ Βία άβ βαοί Κβνβάί ρβν αηηί νϊηίί. ^ 

"Ας προστεΰΐί ^μη δτι. ως προπΰπτει συμβολαιογραφίΗής πρίίξεως 

τοΰ νοταρίου Μ^τίη Κεηΐο, άπό 13 Ιουλίου 1590 ^ οΐ Κωνσταντίνος Έπι- 

σχοπόπουλος καί Άνδρέας Βεντράμος, ποτέ Τζί^νε («Αηάτβα Υβηίταηχο 
ραοηάαιη ιηβΒΒβτ Ζηαηβ άα ΝαροΙί άί Ποηιαηια»} διώρ^ισαν προς^διευΰε- 

τησιν αναφυείσης μεταξύ των εμπορικής βιαφορας τούς Άνδρέαν Άχελην 

και Ιάκωβον Φραγκόπουλον. 
Ή πληροφορία αΰτη είναι σημαντική, διότι κα-θισταεϊς ήμας^γνωστόν, 

υΐ6ν τοΰ ποιητοΰ, τον 'Ανδρέαν Βεντράμον, καΐ παρέχει τό ίΟΓΠΐιη-αδ Άϊΐί& 

ςτιοηι προς προσδιορισμόν τοΰ χρόνου θανάτου τοΰ Ναυπλιέως ποιητοΰ και 

ναυτικού. ^ ^ 
Πρέπει, δέ ό εν λόγφ Άνδρέος Βεντράμος νά ιαυτιαΰΐΐ προς τον ανα- 

φερόμενον εν έπιστοί,β το® ίερομονάχου Μητροιράνο-υς (έχ Πόλος ^της 
’Ιστρίας) προς τδν μητροπολίτην Φιλαδέλφειας Γαβριήλ τον Σεβήρον, εν η 
σημειοϋται δτι « Ιφ»ημΒν γίγραψότΒς τί; αϋ λογωτητι, σοφώτατι δέσποτα, 

μετά τοΰ μιο'εο Άνδρέου Βεντράμον τά ήμας, Ηγω τά περί τής υγείας 
■Μΐ άνοδον ήμών, ηρός δέ καί τά περί τον οίνον καί τών Ιερών άμφιων... » \ 

ΜΙ^ΟΙ,ΧΧΧνίΙΙ, σ, 416-417 ( άρ. €ΟΙ.ν). Καί τό εννραφον τούτο δ.έλα^ε 

τούς μελεχητάς τοΰ Βεντράμου. _ 
1 ΑΓοΙιίνίο (ϋ βτ^ΐο άί νσηεζΐα: 3οη&ΐο Μ^γ. Κβ^ΐδίτο Ινο 28, ιρυλλ. 186. 

2 ΒαεΙ& Νσ 116ό2. 
3 ϊο ΙνΒΐυϋ Ρσϋοίδε εΓηάίίοηυη, εευ Υβΐεπιπι ανέκδοτων ορυδουίοτυω 

οοΠοοίπηβπ. Κίοτβηίί® ΜΌ€ΟΧΙ-ΐν. 1 Τόμ. XV:] ΟπρτίβΙίε δονετί εί πΐιοταιη 

θΓ360θΓυιη τεοσηΐΐοηιηι Ερίδΐοΐίκ, σ. 121-122. 
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Έν τη επιστολή σημειοΰται μόνον ήμερομηνία (1 Μαρτίου) παραλει¬ 

πόμενου τοΰ έ'τους συντάξεως αυτής. Μητροφάνης δμως άναφέρεται ως εφη¬ 

μέριο; τοΰ έν Πόλα ορθοδόξου ναού είς έγγραφον τοΰ Μαρ. Μαλιπιέρου, 
από 12 Μαρτίου 1583 ^ 

Ε ΓΓΡΑ ΦΑ 

I. 

Αϊτησις Τζάνε Βεντράμου Ιανουάριος 1565 

(Αταίιίνίο άί δίο-Ιο ιΐί νεηεζίο.: δεη&Ιο Μλγ. Ρϋζα 34) 

ί. ΐκ 8(βνβηί88ί)ηιο Ρτίοιοίρβ βί ΤΙΙ(ιΐ8ΐΗ88ί)ηχα 8(ίρηοτί)α\^ 

Οοηοδοβηάο ν(θ8ί]τα 8βν(βηί]ίά β88βτ Ια νίυα (οηίβ\^ άβ ρίβίά βί 
Ίηί8βΗοονάία ρααΐ ηιαι αϋαηάοηα\* αΙοηηο βηο βιάβΙΐ88ίγηο 8βννίίθΓ άβΙΙα 
δΤίαΡ 8αηία ρταϋα, Ίηαχίιηβ ραβΙΙί οΐιβ 8ΐ Ιιαηηο\^ Ιοηραπιβηίβ αβ'αίίοαίο 
αΐ δβτυίΐίο άί ρηβ8ίο\'^ ίΙΙ(η8ίτίΒ8ί)ηιο Βοηζίηίο βορζ^α Ιβ 8ΐΐ6 ραΐίβ, οοηιβ 
/ιοί* (αίίο ίο Ζηαηηβ νβηίταηχβ ν(θ8ίΙτο βάβΐίββίζηοΐ^ δβζ^νίίον βΐ ηοΜΙβ 
άβΙΙα ίηβΐίοβ οίίίά άβ\^° ΝαροΙί άβ Κοζηαηία, Ηα άαίο αηοον α ατ- 
άίτβ άβ τίοοοττβτ αΙΙί ϋβηίρηί ρίβάί άί 8βν{βηί)ίά αά. βδρο- 
ηβνΐί ρηαΙηιβηίβ 8θη δίαίο αΐ δβζ'Ι^^νίϋο άί ραβΙΙα άαΐ 15^^ άαΐ ίβιηρο άβ 
ΒοάΙ ίηΡ^ ριια, οΐιβ 8θηο αηζχί 4β, οΐιβ άβΐ οοηϋχχηο χηί ]χο\^^ αάορβχ'αίο 
€081 8θρνα Ιβ 8ηβ ραΐίβ ρνθ88β, ρ&χφ ρβάοίία^ οο'ΐηβ βίίαπι 8θίΐΙ, βί 80ρ^α 
βίίαηι ίΐ 8αο\^^ ραΐίοη αΐ ίβηιρο άβΐ οΙ(αΗ88ίβηο 'ϊη(β88β)η ΒβΗηοί'ΐ^^ Οοχι- 

ίανίηί αΙΙΊιοτα οαρίίαηεο άβ άίίίο ραΐίοφ^ ίΐ οΗβ υοίβηάο ραΗίοοΙατ- 
ί. ΐν χηβηίβ ηανναν ηηα\^^ ρβτ ιιχχα άβ άίΐίβ ςαΐββ οοη Ιβ ριιαίί Ιιο 8βτυίίο,\\^^ εα- 

Ηα ίνορρο ίβάίθ8θ α ν(08ί}τα 8βτΙβηί]ίά; ηια ίΐ ίαΐίο]^^ αρρατ ρβν Ιβ 
η%ίβ(βάί άβΙΙα Οαχηβνα άβΙΙ’Ανηια\^^ηχβηίο, βί βίίαπι ιάίνοναχιάοηιί ρηβ~ 

8ΐο αρΗΙ ραββαίοΐ^^ ρβν ρβάοία δορ^α Ια ραΙία άβΐ ΟΚανίΒβίβχχο χη(β88β)ν 
Μανο}ιίο\^^ ΜίοΙιίβΙ άβρηίΒδίιηο ρβηβναΙ, βεεβηάο ά Ζανα\^^ ηχθ8ίναηάο 
Ιηίία Ι’απιηαάα, οανβχχα ρβτ ραΙηχαν\^'^ Ιβ ραΐββ, Ιο νίβΗ Ια ηχαζον ραΗβ 
άβΙΙβ άαΐβ\^^ ραΐββ Βοαυαζαάβ βΐ άίεοαζηάβ άβΐ ειιο δ65ίο|** οοηείάβΓαηάο 
οΚβ α 0050 8ί τίίγοναΒΒβηο ίφ^ (οΗαχχα, εαηα ίη ρταχχάίββίηχο ρβΗοοΙο 
ά(β} αηάαχφ ίχι άοί ρβζζί ρ(βτ) Ια ριιαΐ οαηβα β 8ία πιαηάα άαβ\^^ ραΐίβ 
αΙΙα Οαηία ά οαηχΗαν αΐνΑτδβηαΙ ίΐ οΛβΡ® νβάβηάο 8ί ρταχιάβ ρβνίοοίο 
βί άάηο άβΐνΐΙΙΙϊΐ8ίνί88ί)}7ΐο\^* Όοηχίηίο οΐιβ ραίνία Ηανβχ' ρ(βτ) ίαΐ %η- 

^ "Ίδ. Μαργ. Κωνσταντινίδου, *Η <χ?ι.?ιοτε έν Πόλφ της Ίστρίας ελλη¬ 

νική κοινότης και οι έν τή περιφερεία αύτής ελληνικοί συνοικισμοί (1540- 1796), 

περ. «Εκκλησιαστικός Φάρος» (“Αλεξάνδρειάς), έτ. Τ', τόμ. ΙΒ' (1913), σ. 517. 
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βοηνίηί&ιΐβ;^” ίο ωιηβ δϋΟ βΜΐΒΒίτηο Ββτυιίοτ, Ηο οοΐ ηίθ\ ιη^ηο, 
Ιτουά Ηηΐίάίο α ίαΐ 3αΙίβ βΗο τηαψ^ ρίύ, οο$ι Ιε ηουε οΗε βοπο αΙΙ Ατεε- 
ηαΐ, ΰοιηεΐ^ βΐίωη Ιε υεοΜε, ηοη άίΒοαζεταηο άαΐ βμ ΒεΒίο\ εί ηοη 
βίαταηηο βοη ρεΗοοΙο & ηιαί ρίΛΙ™ βεαναζατΒί εί Ηο εϋωη (αΙΙο ύ ηιο- 

2γ (ΙεΙΙοΙ'ι'^ Μ ιηοάο εί Ιια α Ιεηίτ, εοη ίΐ ηναΙ βι ροι^α\‘ (αν Ια βΒρεηεηΐΜ.^ 
ΡεΗαηίο ΒηρρΙίεο ν(οεΙ)να 8ενΙεηίΙίά^ Βία εοηίεηία Ια εοηοκάετηιι 
αηεοτ α ηιε [οοιηβ|“ α Μκί βοΐί άορο Ια ιιηα ΜΟτίε] Βΐιο βάεΙ Β(εΓ- 
νίΙίΰεΙ·^ αταΐία άε άαεαϋ ίο αΐ γαεεε άί ρτονίβίοηεΐ^^ εοίΐ α ηιβ εοηιε α 
Μίεί Ηοΐί άορο Ια πιία ητοτίε^ άα εΒΒετηιί άαΐί άαΐ βηο ατεεηαΐ εΐ ραε- 

5αία|“ άίΙΙα ραΠε ιηί οβετο άί άατίί εί ηχοΒίτατΙι^ ύ άύΐο ηοάεΙΙο εοπιε 
Ηο ρτεάίΐΐο εΐ α νίοείτα) 81ετεηίΜ“ ρεηαβεΒΒΟ μι τα£ΐο-ιηα}ηάο.\ 

{Έν συνεχείς^ 0 ι*β 
ί565 ^ Ζβηανο\^^ 

ΟΗβ αΙΙα βορταΒΟτϋΙα ΒηρρΙίοαϋοηβ τβδροηάίηοΡ Ιί ΡτουβάϋοΗ βί 
ΡαΙτοηί αΙΙΆτΒεηαΙ, εοηΒΪάε^^ταΙο εΐ βενυαίο (ΐηαηΐο Βί άενε βΐ αι άι- 
βαηοΡ» Βορτα Ιε οοΒε ίη εεεα εοηίεηαίε Ια Ιοτο ορί^ηίοηε εοη φηναυιεηΐο 
εΐ δ0ίί08^^^«^0^^β|" άί ιηαηο ρτορτία Ββ^οηάο Ια (οτηια άε11ε\ Ιε39Η 

I 6οη8ίρΙιβη\^° 
Ριβνο Ιονβάαη Νίο(οΙ)ό άα Ροηίβ\^^ 
ΝίοΙοΙΙό Ναηί ΟΐαοΙοίη Ιο 5οταηζο\^^ 

ΗίβτΙοηρΐπαίε Κοηη8{^ 
ϋιιο(αΙίΐ8 ηοΐ ίαΗαΙ$. 

[Έν φιίλλφ 2ν σημειοϋται ελληνιστί ( διά χειρος του Βεντράμου ;): ] 

σονττληκά όιατα 1 κάτεργά 

^ ^ / 

Κ^7^Γ^~. 

II. 

Αιτησις Τζάνε Βεντράμου ^^ 

(ΑΓοίιίνΐο άΐ 81&Ιο θΐ νεπεζΐα : θεηαίο Μ&γ. 34 ) 

1, 8ετίεηίΒΒί)πιο Ρτίηείρε εί ΙΙΙ(η8ΐήΒ8ί)>ηα 8(ί3ηοΗ)α, άο Ζηαηηε 
νεηίταηιε εϋΐαάίηοΐ^ ηοΜΙε άί (ΐηεΙΙα ίη[εΙίεε είΙΙά άι ΝαροΙι άι Ροηια- 
ηία,Ρ ιηϊ ύιιΐο αΙΙί Ηεηίρηί ρίεάί άί ν(θΒΐταΙ 8[ετεηιΙΙα, άαροί εΗε 
Ια\' Μία ηοη έ ραϋΒαΙα ίη Ρτεραί ?Μ88ίο «ήα ίηζερηοΐ άε βτίφεατ Ιε 
ραΐίε νεηβ {αείο ηη ρτειεηίε εί άοηο'ι^ εΐ(ίαιη) άι <ι«·εΙΙο ηοη άιηαηάο 
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008ααΙΰ(ηη)α ηια $οΙηπι Η άίηιαΙηΙάο\'^ ρναϋα οΗβ ηιί Ια&8αί& (οτϋββατ 
κ/ηα ^αΐία ηονα 3β^οηάο\^ ίΐ άϋίο ηιίο ΊηοάβΙΙο (ρααΐ β αΙΙα ρτβΒβηίία άΐ 
ν(ο$ίταΙ 8{&Τ6ηι}ίά\^ βί ύΐιβ άϋία §αΗα βία πιαηάαΐα (αοΗ ρΐ&ν! αηηί 
άηί σίΡ® Ββ τΐΐίΒοίνά όβηβ οΚβ ηοη άΪΒοαζα Ββροηάα Ια πίία\^^ ρτοβΗα, Η 
Ια880 Ια ΙίόβΗά α ν(θ8ίναΙ 8(βΓ6ηΐ)ίά άί βτπιί α ίηβ|'^ βί α πιβί βοΐί 
^ΊίβΙΙβ τβϊϊΐΐίηβταΗογι οΐιβ α Υ{ο$ίΙτα\^^ 8βν(βηί}ίά ρανβτά βί ραβδίο Ηο 
{αϋο αοοίδ οΗβ αΙΙΗ\^^ 8ί3(ηονΙί ρ(&ν) αάνίΒΟ άβ ίαηϋ οΗβ ΙΊιαηηο νίΒίο 
8ίη /ιΟΓαΙ'® ηοη /ΐίδββηό Ιονο ρΗιηα α (ατ ίαΐ ιηζβφιο. ΈίΡ® αΥΙΟδίταί 
8(βν6ηίΙίά γηο ταοοοηιαηάο. 

III. 

*Έκθεσις Προβλεπτών 11 Φεβρουάριου 1565 

(Ατοΐιίνίο <3ΐ 8ΐ&ίο <3ΐ νοηβζΐΕ: δβη&Ιο Μ&γ. ΚΠζβ. 34) 

1Γ ΑΙΙα ΒηρρΙίοαίίοηβ άβΐ βάβΙ Ζηαηβ Υβηίνανηβ άα ΝαροΗ άί Ηοπια- 

ηία]^ ά ρίβάί βηοί ρτ68βηίαία άί οτάίηβ άί Υ(ο8ίΓα) 86ν(βηίΙίά, Νηί 
ΡτονβάϊΙοΗ βίΡ ΡαΙνοηί αΐνΑτΒοηά, ΗανβηάοΙα νίβία βί άίΐΐ^βηίβηιβηίβ 
βοηΒΐάβναία βοη\* ίηϋβ Ιβ β08β ίη ςηβΙΙα βοηίβηηίβ τβ(ν&τβηΙίβτ βί αιγη 
^Ίΐναηιβηίο ηθ8ίτο τΪ8ροηάβ7ηο\^ οΗβ ίτοναηάο άβϋο βΗρρΙΐοαηίβ τίτηβάίο 
οΗβ Ιβ 8116 ραΐββ δί ηονβ βθϊηβ|® υβββΗίβ, Βΐ βοτηβ ερίί 8ί οββΗβββ, ηοη 
ΗαΙΜηο α άβδβαζβτ άβΐ εαο δβδίοΡ ηβ ιηαί 8οαναζατ8ί, οοεα οΗβ β βοπιβ 
ϊπιροββΜΙβ ρ(βτΙ Η ηΒρβίϋ α Ιβί? πιοΙίο Ηβη ηοϋ, ηί ρατ {άβρηοΊ ηοη 
ΒοΙαπιβηίβ άβρηο ά&ΙΙα ρτουί8Ϊοη&\^ οΗβ άϋηαηάα, πια άβ πιοΙΙο πια3- 
0ίονε, ρβνοίο οΗβ ίαΐ ατίβοτάο αρροΗβΗα\^^ ίαηίο Ηβηβββίο αΙΙβ άίΟβ 
ραΐββ, ςιιαηίο βΗβ βί ρο88α βνβάβνβ βοη ρΓαηάί88(ίηι}α\^^ Ιοτο δίβιιΗά βί 
εραναρηο άί ηιοάο οΗβ Υ(θ8ίναΙ 8βΓ(βηίΙίά Ιο ροΙνά αΗΗναβίανΙ^^ ρ(βτ) 

[αν ραβδία ΒίρηαΙαία ορβτα, Ια ριιαΐ Ιαί ΗαΗΜ α βερβητηβηίαη βί\^^ (αν 
ρτονα άί 86, άαροί ρα^δαΐί αηηί άοί οΗβ Ιβ ραΐββ ηονβ 8αναηο\^^ Βίαίβ 
(ηονα βί άα ροί ρνεεα Ια ρανΙβ ηβΙ 8ηο Εββ(6ΐΙβηίί38ί)ηιο 8βηαίο; 

ίβηιιίο ίπιβάίαίβ τηοδίνατ ίΐ πιοάβΙΙο αββίο βΚβ 8Ϊ ρο88α (αν ρηβΐ- 
ίβΡ® βοηδΐάβναΐίοηί ίηίοτηο άί ριιβΙΙο ηβοβ88αηβ, ΗπιβΟβηάοδί ρβνό άβΐ 
ίΐίίο|” αΐ 8αρί6ηίί88(ίπι)ο 8ηο ρίηάίοίο, αΙΙα βηί ϋηοηα ρταίία ρ(βν} 
δβπιρτβ δΐ’Ρ* ναοβ(οηιαηάία)ηιο. ΒαΙΓοβίβίο άβίνΑτ$βηά ά XI Ενβνβν 

Νίβ(οΙ)ό ΌαηάοΙο Ρ(του6άίίο)ν αΙΓ Ατ86ηαΙ\*^ 
ΡοΙο άβ ΡήηΙί Ρ(νονβάαο)τ αΙΙ’ ΑτδβηαΙ^^ 
Αηί(οη)ίο Μονο Ρ(αίνο)η αΙΓ Αν8ΒηαΙ\^^ 
8αηίο Ττοη Ρ(αίτο)η αίΓ Ατ8{βηαΙ). 
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IV. 
Θέσπισμα τής Γεβουσίας 2 Μαρτίοτ) 1566 

(ΑΓοΙιΐνΐο άΐ 81αΙο άί Υοποζιε : δεηαίο Μεγ. Ν*» 37. Φΰλλ. 131ν) 

Αάί Π Ματζο ΜΌΙ^Χνΐ\^ 
Ε ΰΟΒί α ρτοροεΗο ρ&τ 1(ΐ ηΟΒίνα ά6ιVΑ^8βηαι ίΐ Ηοοτάο άβΐ 

β\^ά£ΐ ηοΦο Ζηαηηβ Υβηίταιηβ άα ΝαροΙί άϊ Κοτηαηία άί ορ&ναν&·. 

ίαϊ\^πιβηΐ6 οΉβ Ιβ ηοΦβ ^αΐββ 008ί νβοοΜβ οο^ηβ ηηονβ βί 8οα\^ν6ΖΖβναηηο 
ηβ άβΒοαζβταηηο ρηηΐο άαΐ Βηο 8β3ίο, Μα άιινβταηηο μοΗο^ ριη ίβΜρο 
άί ςηβΙΙο οΚβ [αηηο αΐ ρ(τ&8φί& οοη δβηβ/ϊβίο ρΓαηάΐβΒίΜΟ άβΙΙαΙ 
(ηοη)α ηίοβόνα, οΗβ. ηοη ή άβυβ πιαηοανβ ά'ββρβήΜ&ηίανΙο &ά άι η~ 

οοηο\Ηοετ8 ίΐ βιιρρΗοαηίβ άί ςηβΐ ηιοάχ^ ύΗβ &ί ΰοηνίβηβ; ρβνό\ Ι αηάβτα 
ρατίβ οΗθ οοη ναηϋοΗΙά άί ςηβΒίο αοη8(€ρΙί)ο βίά ρτβ80 β/ιβΡ® ορηι νοΙΙα 
οΗβ 7 Ηοονάο οΗβ 8βνά άαίο άαΐ βάοΐ η(θ8ί)το Ζηαηηβ νβηίτα\^^Μβ άι ίανβ 
οΗβ Ιβ ραΐββ ηοΒίνβ οοβϊ νεοοΜβ οοηιε ηηουβ ηοη δΐ 8οανβ\^^ζ6ναηηθ η& 

άίεοαζβναηηο άαΐ 868ΐο εοΐ ρηαΐβ 0886 8αναηηο δΐαί^Ρ® (αίΐβ εί ΗΙοτηαίβ 
ηβΙ 8ηο 8β8ίο, ςηβΙΙβ οΗ& [η836το εεαυβζζαάβ βί\^Αάί8οαζυ4β 8ΐα ροδίϋ %η 
βΒεβοηΙϊοηβ 6ί τίΙτοναίοΙο ΗηΒοίτε ίη ηηα άβΙΙβΙ^^ ηοείνε ραΙεβ ρβη ιηίιο. 
ηη νίαρρίο Ιοηρο, είαηο αά β880 Ζηα(η)η6\^^ εοηεβεβί άί ρΓονίΒίοηβ άη^ 

οαίί άίεεβ αΐ Μβεβ άβΙΗ άβηατί ά^ΐΗ"^ 8ίρ(ηΌνί}α ηοείνα ίη νίία εηα βΐ 
ΰοη ίαοηΜ άί ροίετ ά^8ροηβ^ άί β88ί{^^ ρον αηηί ίτβ άα ροι Ια εηα 
Μονίε, ηοη αΙΙήηιεηίβ οΜ άί οοδαΡ® βηα ρτορτία, Η ρηαΐ άηοαίι άίβ8& αΐ 
Μββε ρΐί άβΐίΰαηο οοηιίη\^'^οίαν α οοττβν άαΐ ρίονηο οΗε Ι άατά ρΗηειριο 
αά ορεναγε Μα\^φβν6 ηοη ρΐί άβΐύαηο βεεβν ραραϋ 86 ηοη άαροι εΗο 
εατά βηίΙο?ΗΙ νίαρρίο Ιοηρο άί άβίΐα ραΙεα, εί αρρτοΜΙο οοη Ιι.άηβ 
(οτζί άεΐΗ^^ ΗΙΙοίίβ άβΐ αοΙΙ(βρί)ο η(θ8ψο ίΐ ρνβάοϋο ηοοτάο οοΜβ β. 

οοηνεηί6ηίβ\^^ 
[Οε ρατΙβ] η8 [Βο ραΠβ] ίίθ 
[Βειν,η] 24 [Βε ηοη] 38 ί.ο. άίε ^ [βΐ,. ί5β5Γ 
[Νοη είηοετε] 2ί [Νοη είηοετε] 30 ύΰββ 3 Ματ^ο ίη ΟοΙΙ(ΰ9ί)ο\ 

Αάί άείίο 

V. 
Θέσπισμα τής Γερουσίας 23 Μαρτίου 1566 

( ΑΓοΙιίνϊο ά1 βΙΕίο άί νεαβζΪΕ : δεπΕ^ο Μεγ. Κ&ίΐείΓο Ν» 37. Φύλλ. 137ν) 

Αάί ΧΧΠΙ Ματζο? 
Νοη άονεηάοΒί Μαηοατ ρεν })εηεβοίο άβΙΙβ 008β η(08ψε άί άατ 

τηοάο αΐ βάβψ η(θ8ίν}ο Ζιια(η) ΥβηίναΜβ άί ροίετ βτΗβοατ ηηα ραΙβα 
ηονα Γατφοτάο εηο, άί ρηβΐ ηηιοάο οΜ 8% & νοάηίο άαΐ ηιοάεΙΙο ρετ 
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Ιηί ρ(τε8ε)ηίαΙοΐ^ ηβΙ ΟοΙΙ(βρί)ο η[θ8ΐ)το, αοοίο οΗε τίηεοβηάο α νίαρρίο 
Ιοηρο 8ί οΗε Ια ηοη δί]® εοανβζζί, 8ί ρο$8α βββετ οεΗί οΗε Ια 8ίρ(ηοΗ)α 
η(08ί)τα ηβ 8%α ρβτ εβηΐίτ ΙοιεΙ'^βοίο οοηίο, ρ&το\^ υαηάετα 
ρατίβ οΗβ ρβτ αηίί(οτα)ά άί ραβδίο 0οη(8ίρ1ί)ο δία οοηίΜβΒβο αΙΙί Ρτο- 
υβά(αο)τψ βί Ρ(αί)τοηί αΙΙ*Ατ8(6η)αΙ οΚβ βοηδίρηατ άβΙ)1)αηο αΐ ρ(τβ·' 

άβί}ίο Ζηα(η) νβηίτατηβ η,ηα\^^ ραΙβα ηονα άα β88βτ ρ(βτ) Ιηί βτϋβοαία 
δββοηάο ίΐ άβΐίο βηο τίεοτάο\^^ 

[Οβ ρατίβ] 

[Οβ ηοη] ο 1566 23 Ματίη ο.β.\^^ 
[Νοη βίηοβτβ] 9 

ΦΑΙΔΩΝ κ. ΜΠ0ΥΜΠ0ΥΛΙΔΗ2 



ΝΟΘΑ, ΑΝΥΠΑΡΚΤΑ ΚΑΙ ΣΥΓΧΕΟΜΕΝΑ 
ΠΡΟΣ ΑΑΑΗΑΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΑ ΑΠΟΣΤΟΑΗ 

Ό Μιχαήλ Άποσιόλης καΐ τά έργα του ε'ίλκυσαν τήν προσοχήν παλαιό· 

ιέρων καί νεωνέρων μελετητών τής ελληνικής γραμματείας τοΐ Ιδ»” 

Και άλλοι μέν ίξ αίιτών έτόνισαν τήν οποσδαιότητα τών έργων τοο, και 6η 

τών έπιστολών το«, ώς πηγής πληροφοριών διδι τήν εκκλησιαστικήν και 

κοινωνικήν κατάστασιν τής Κρήτης κατά τάς πρώτας μετά την αλωσιν της 

Κωνσταντινουπόλεως δεκαετίας ή άλλοι δέ υπεγράμμισαν τήν φιλολογικήν 

άξίαν τού Αποστόλη ώς κωδικογράφου, συλλέκτου παροιμιών και συνβετου 

επιγραμμάτων ή Άλλα καΐ ώς χαρακτηριστικός τόπος “Μληνος λογ^ου των 

χρόνων τής Αναγεννήσεως ήξιώθη προσοχής ό Μιχαήλ Αποστολής · ^ 

Σήμερον, μετά τήν έκδοσιν πολλών έργων του ΰπό τού Β. Λαουρδα , 

1 Πρβλ. Φ. Κούκο νλέν, «Κρητικά Χρονικά», 2 ( 1948), σ. 376 καΐ Β. 

Λαόν ρ δ αν, σΰιό»ι, 6 (1951), σ. 258 - 259, ιοκ 
2 ΠοΒλ. Α. ϋΕίη, ϋη ωαηυεοπΐ ιϊ« ΤΗπογάιίθ, 1ε Μοηποευειε ^τ. , 

. Ι,'ΑηΙίςυίΙέ ααεείςσε», 6 ( 1937 ), σ. 123. I. Ε. Ρ ο τν ε 11, ΤΙιε Οκίπη Μπ- 

ηαεεπρίε ο( ΤΚυογάίάεε, * Οίκεβίοαΐ ΟυαΠεΓίγ», ^2 ( 1938), ^ 
ΜΕΓίίη -«αΐΐε^, Ρουτ οηε έΐυάε <3ϋ εεπρΙοηυιη άε ΜιΛεΙ Αροείοΐεδ ε1 

εοηεοΓίδ, «ΒοτίρίοΓίυηι», 7 (1953), α. 290- 297. ^ ^ ο,Μ,η- 
Διά τον Άποστόλην ώς συλλέκτην παροιμιών βλ. την πορα Κρονμβαχερ βιβλίο 

γραφίαν ( Ιστορία τής Βυζαντινής Λογοτεχνίας, μετάφρ. Γ. Σωτηριαδου Π, η- 

Ιαι 1897, σ. 393 ) εις ήν πρόσ^βς·. Κ. ΟεΙεΙετ, 
σπβείιίεΐιεη δρηΛινοτΙεδ, ΒΓεεΙαυ 1908. Κ. Κυρρτεοΐιΐ, Αρο3ΐο1ΐ5,_ Εαάεη 
υπά δυϋαε, . ΡΜοΙοεαε », 15 (1922), καί τό άρ»ρον . ΑροεΙοΙιε » του Οτυ 
81 η 3 έν Ραυίί - ΐνίεεοινΕ Εεαίεπογοίορϊάιε άετ ΟΐΒ85ΐ8ε1ιεη ΑΚετίιιιιιετνιεεεη 

δοΗ&ίΐ. 21 (1896), στήλ, 1823 - 1824. , ^ 
8 Πρβλ. ϋβηοΐ. θ68ηβ1ιορ1ο3, Α ΒγζβηΙίηε ΙνΟοΙίε αΐ ΐΐιβ ^εη^ΐδ- 

8&ηοβ. Τ1ΐ€ ΑΙίϋαθβ οί ΜίοΙιβδΙ Αροδΐοΐΐδ ίο^&Γ^δ Ιΐιβ ^156 

Γ^Ι Εηιΐηβηοε, « Οτεείί: Βγζ&ηΙίηε ^ ^ ™ 
^ ΒΧ. 1) Λόγος περί Ελλάδος καΐ Ευρώπης, ΕΕΒΣ, 19 ( 1949), σσ -35 -244. 

2) ’Αγέχδοχα Επιγράμματα, αύτό^ι. 20 (1950), σσ. 177-208. 3 ) ε 5 

Καλοτάρην χα’ι Γσλατηνόν, < Κρητιχά Χρονικά», 4 (1960), ασ. 251*2 6, ^ , ^ 

Ιενος, αΐίτό^ι, 6 (1952), σσ. 51-68. 5 ) Επικήδειος εις ’Ανδρεαν Καλεργην, «υτο^ι, 
12 (1958 ). σσ. 381 - 386. 0) Ή πρός τον αύτοκράτορα Φρειδερίκον τον τρίτον εκκλη- 

σις, * Γέρας Αντωνίου Κεραμοπούλλου », =Α0·ήναι 1953, σσ. 516 - 527. 

πρό τής μεταλήψεως, Τοιηε ςοίηιιΐδΐϋΟΓαίίί άυ ιηίΙΙόη&ίΓε άο ΒιΗιοίΙιεςΕυο 

ΡαίπαΓ02ί1ε ά’ΑΙβχμηάηε, ΑΙβχ&πάήε 1953, σσ. 47 - 52. 
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δυναμεθα νά σχηματίσωμεν εΙκόνα τοΰ Μιχαήλ ^Αποστόλη πίτηρεστεραν 
εκείνης τήν όποιαν μάς εδωκεν ό Ιν02^Γ&η(1 ^ και συνεπλιήρωσεν ό Νοίτοί:®. 

Προ πάσης όμως νέας απόπειρας βιογραφήσεως τοΰ λογίου τουτου, πρέ¬ 

πει νά καταστή σαφές τί έ'γραφε καί τί δεν εγραψεν οΰτος, διότι πολνλή 

σΰγχυσις επικρατεί περί τά έργα του- ΚαΙ πσλισιότερον μέν άτελνή πίνακα 
τών έργων του *Αποστόλη εδωκαν οί ΚαΙ^Γίοίιΐδ Βθ6Γη6Γ^ καΐ Ζαβί- 

ρας πληρέστερον δέ, άλλ* ούχι άπηλλαγμένον σφαλμάτων, οί Σάθας ® καΐ 
Ιν6§τ&ηά^. Οι περιγράψαντες, εξ άλλου, κώδικας περιέχοντας κείμενα τών 
Ελλήνων λογίων τών χρόνων τής Αναγεννήσεως ή οι εκδώσαντες ταΰτα 
πολλάκις ΰπέπεσαν εις λιάθη επιτείνοντα τήν περί τά έργα τοΰ ^Αποστόλη 
σΰγχυσιν. 

Είναι ανάγκη λοιπόν νά διαφωτιστή το ζήτημα τούτο. "Ηδη, τελευ¬ 

ταίως, ό Βέλγος Ελληνιστής Ρ. Μ&δαί, εΙς είδικόν άρθρον του, επεσήμανεν 
εν εκ τών κακώς άποδιδομένων εις τον *Αποστόλην ε'ργων^. *Η όλοκλ^ήρωσις 
τής ερεΰνης πρός τήν κατεύθυνσιν ταΰτην είναι ό σκοπός τής παρούσης 
πραγματείας. *Εν αυτή επισημαίνονται εν ανύπαρκτον και πέντε νό-θα έργα 
τοΰ Αποστόλη, ενφ ετερα πέντε ταυτίζονται πρός γνωστά έργα αύτοΰ. 

1. « Μονφδία έπΙ θανάτφ Πωάννου Παλαιολόγου 
τοΰ αύτοκράτορος ». 

"Εργον υπό τόν ανωτέρω τίτλι,ον αποδίδεται εις τόν Μιχαήλ “Αποστολήν 
υπό πάντων σχεδόν τών ασχοληθέντων με τόν βίον και τά έ'ργα αΰτοΰ. Οΰτω 
ό ΒοβΓΠβΓ®, έχων ΰπ* όψιν τόν Παρισινόν κώδικα 1760, προσγράφει εις τόν 
*Αποστόλην «ηιοηοάιαπι ιη πιοΗβηι Ιο. ΡαΙβοΙορί Ιπιρ». Τοΰτον ήκολοΰ· 

1 Α. Ιχβ§:Γπηά, Βί51ίθ2ΐ*3.ρ1ιίβ ΗβΙΙέηίςιιιε ου άεδοήρτΐοη τίΐίδοηηθσ άεδ 
ουνΓΕβτεδ ρυ^Ηέδ εη ^τεο ρ3.Γ άβδ Οτβοδ αυχ XV® εί XVI® δΐέοΙεδ, 1, Ρ&τίδ 
1885, σσ. ΕνίΠ - Ι^ΧΧ. 

* Η. Νοίτβΐ, ΕσίίΓδδ ίηέάίίδδ άο ΜίοΙισΙ ΑροδΐοΗδ, Ραπδ 1889. 

® 1ο1ΐ3.ηπ6δ·Α11)6Γΐυ8 ΡμΙ)Γίςΐυδ, ΒίΙ)1ϊοΙΙΐ€θ3, (^Γ&6α&, εκδοσις δ’ 
οπΓΣΐηίβ Ο. Ο. Ηπτίβδ, τόμ, XI, ΗππιΙ>υΓ§ί 1808, σσ. 189-193. Ή πρώτη εκδο- 

σις τοΰ έργου τούτου έγενβτο τό 1705- 1728. 

^ΟΙΐΓίδΙΐ&η ΒοβΓηθΓ [=ΒδΓηβΓα5], Βθ άοοίίδ 1ιοπιίηί5α8 8;Γ&θοΐδ 
ΙίίίΟΓαΓυηι β^Γμεοατυαι ίη Ιί&Ημ ίηδί&υταίοΓΐΙιυδ ΙίΒοΓ, Είρδίαβ 1750, σσ. 157 - 163. 

® Γ. Ζαβίρα, Νέα Ελλάς ή Ελληνικόν Θέατρον, έκδοθέν υπό Γ. Π. Κρέ- 

μου, ’Αθηνσι 1872, σσ. 56-58. 

® Κ. Σάθα, Νεοελληνική Φιλολογία, ’Αθηναι 1868, σσ, 73-74. 

7 "Ενθ· άνωτ., σσ. ΒΧνί - ΓΧΧ. 

® Ρ. Μ&δαί, ΙΤη περί ούσίας ί&υδδβω,βιιΐ αΐΐηΐ^υό ό Μίοΐαοί ΑροδίοΙίδ, 
« βαπρίοΓΐυπι1 ( 1946 -1947 ), σ. 162. 

® ΒοβΓπβΓ, ένθ’ άνωτ., σ. 162. 
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θησαν καΐ οΐ μεταγενέστεροι Σ^ίθας^ χαΐ Ιν€§Γαπ<1 ^ β δαοΐος 

επίσης αντίδι την πληροφορίαν εκ τοΰ ατιτοϋ Παρισινού κώδικος 1760. ^ 

Πρτίγματιο κωδιξ οΰτος, κατά την περιγραφήν του Η. Οπαοπΐ; , περιέ¬ 

χει εν ί. 250ν «β^'ηεάβηι ηιοηοάία ίη ηιοτΙβΜ /οαηηϊδ ΡαΙα6θΙθ0ί ίνιρ.β, 

άρχομένηνι « Φεΰ· εί δε δη ψναεις ανθρώπων κλπ. »· 

Το εργον όμως τοΰτο δέν είναι τοϋ Αποστόλη, άλλα τοΰ ’Ιωάννου 
*Αρνυροποΰλου. ως προκύπτει έτέρων πέντε κωδίκων^ δι* ών μας παρε- 

δόθη. Ή συγχυσις προέκυψεν εκ τοΰ έν λόγφ Παρισινού κώδικος 1760, 

γραφέντος περί τό τέλος τοΰ ΙΕ' αϊώνος υπό Μιχαήλ τοΰ Ιουλιάρδου® και 
περιέχοντας μεταξύ άλλων και τέσσαρα έργα τοΰ Μιχ, “Αποστόλη, ήτοι : τον 
πρός Τταλούς παραινετικόν λόγον (ϊί. 238γ κ.έ. ), τό προς τον Φρειδερίκον 
ΠΙ προσφώνημα (ί. 245γ κ.Ι.), τήν πρός Άμιροΰτσην έπιστολήν (ί£. 248γ 
κ.Ι.) και τον λόγον πρός «τάν α^τοΰ κηόεαφ» (ίί. 249γ κ.ε.). Τον τελευ- 

ταϊον τοΰτον λόγον άκολου-θεΐ τό κείμενον τής ανωτέρω Μονφδίας, άνευ 
τίτλου ή ενδειξεως περί τοΰ συγγραφέως αύτοϋ φερόμενον. Ή παράλειψις 
άκριβώς αΰτη ήτο ή αίτια τής άποδόσεως τοΰ ?ργου τούτου είς τον Μιχ. 

“Αποστολήν, τοΰ οποίου έργα προηγούνται, ώς ελέχ-άη, έν τφ κώδικι. ^ ^ 

'Ως έργον τοΰ Άργυροποΰλου εξέδωκε τήν έν λόγφ Μονφδίαν δις ο 

Λάμπρος ^ χωρίς να διορθώση δμως τό σφάλμα των Οηιοπί, κλπ. 

2. « ΟτΆϋο £ΐά Οοαδίειηΐΐηιιηι Ραΐαβοΐο^ταπι, 

011111 ίιηροΓίιιιη δΐιβοβριί ». 

’Έργον υπό τον ανωτέρω τίτλον αποδίδεται εις τον Μιχ. Άπο^στόλην 
υπό τοΰ ΒοεηιΟΓ®, άρυομένου τήν πληροφορίαν έκ τοΰ Καταλόγου των *Ελ- 

1 Συμπληρών τόν Ρ&ίίήοίιΐδ, ένθ* άνωτ., XI, σ. 193. 

^ Ένθ·’ άνωτ., ο, 74. 

® ΈνΟ-’ άνωτ., σ. ΤΧΧ. τ,-κτ 
^ Η. Οΐΰοοί, Ιηνβηί&ΪΓδ δοηιπίδΐτβ άεδ πι3.πιι50γϊ1;8 §;Γβο3 άε Ια Βιοΐιο- 

Ιΐιέατίθ Ν&ίΐοη&ΐε, τόμ. III, Ρ&η5 1888, σ. 13β· .,,ο ττ- ,.· 
β Ρ&ηδΐηιΐδ φτ. 1191, ίί. 14ν-16Γ, Ρ&ΓΪ3Ϊηχΐ8 ξ;τ. 817, ίί. 146ν-148ν, Υ&ΐι- 

οπηπε §γ. 1098 Α, ίί. 12ΐΓ-123ν, ΑτηΰΓοεΐαηαδ ^γ. Μ41, δυρ., ίί. 46Γ-5θΓ,^Μα- 

Μίβηδίδ ζτ. 115 (4636), ίί. 156γ- 159ν. Ενς τόν Άργυρόπουλον αποδίδει το εργον 

τούτο και ό βιογράιρος σΰτού Ο. Ο&ωπιβίη. χωρίς όμως νά ΰ-ίγη τό 0:έμα τής απο- 

δόσεως τής Μονφδίας ταύτης καΐ είς τόν Αποστολήν. Βλ. Ο. Ο Εΐη ίη 6 111, I άοίίι 

■όΐζβπτΐηΐ ε Ιε οη^ΐπί ά6ΐ1’υπΐΗ.ηβ3Ϊιηο. Π. Οΐοναηηί Ατ^ιτοραίο, Ριτεπζε 1941, 

σ. 29, σημ. 1 καΐ σ. 184. , ^ 
6 Βλ. Μ. V ο ^ ε 1 - V. Ο α Γ ά 1 ϊι Β μ 8 ε η, Οίε εΓίεοΗίδεΙιεη δείιτειδετ άβδ 

ΜίΙίεΙαΙΙεΓε τιηά άετ Ε.βπ3.ί83Βηε6, Ρβίρζίβ 1909, σ. 320. ^ ^ 

’ Βλ. 3π. Λάμπρου, Άργυροπούλεισ, Ά·9ηναι 1910, σσ. 1-7 και, 1ου 

αΰτοΰ, Πσλαιολόγεια καί Πελοποννησιακά, 3, Άΰήναι 1926, σσ. 313-319. 

8 “Ενθ* άνωτ., ο. 160. 

.4, 
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ληνικών κωδίκων τής Βασιλικής (νυν Εθνικής) Βιβλιοθήκης των Παρι- 

σίων ^ δπου, έν σελίδι 398, περιγράφετσι ό γνωστός κώδιξ 1760. Πράγματι 
ό κώδιξ οΰτος καΐ κατά τήν περιγραφήν τοΰ ΟγποπΙ*, άντιγράψαντος εν 
προκειμένω τυφλώς τόν ανωτέρω πα?ιαιόν κατάλογον, περιέχει λόγον τοΰ 
“Αποστόλη εαά ΟοηεΙαηΙίηηηι ΡαΙαβοΙοριιηι βαπι ίηιρβνιηιη δΚβββρίΙ» 

(ί£. 252ν · 257γ), ου ή αρχή « Χαίρω μέν, ώ τ9^£ΐότατε βααύεν, ορών σε... ». 

δίκας®, δπου ρητώς άναφέρεται ό “Ιωάννης Άργυρόπουλος ώς συγγραφεύς 
αΰτοΰ. Αιτία δέ τής συγχΰσεως είναι καΐ πάλιν ή έ^ιλει-ψις τίτλου καΐ μνείας 
συγγραφέως εις τόν Παρισινόν κώδικα 1760. 

Ό Λάμπρος πρώτος εξέδωκε τόν ανωτέρω λόγον ώς έργον τοΰ *Αργυ· 

ροποΰλου υπό τόν τίτλον « Παραμυθητικός πρός Κωνοταντΐνον τον βασι¬ 

λέα έλθόντα εκ Πελοπόννησον και λαβόντα τά σκήπτρα τον ^Ιωάνναν απο- 

θανόντος^^. Άργότερον δμως παρασυρθεις προφανώς υπό τοΰ Οχηοπί, 

παρεσκεΰασεν εκδοσιν® τοΰ αΰτοΰ κειμένου, ώς έργου τοΰ Μιχ. “Αποστόλη 
πλέον, επι τή βάσει τοΰ Παρισινοΰ κώδικος 1760. 

Ούτως έπανεξεδόθη (έκ των καταλοίπων τοΰ Λάμπρου) είς τόν τέταρ¬ 

τον τόμον των «Παλαιολογείων καΐ Πελοποννησιακών» υπό τόν τίτλον 
« Μιγ^άήλ * Αποστόλη προσφώνημα εις Κωνσταντίνον Παλαιολόγον έπΙ τή 

άναρρήσει »Παραδόξως ούτε ό έπιμεληθεις τής έκδόσεως Ί. Βογιατζίδης 
άντελήφθη τό σφάλμα, καίτοι άντέβαλεν έκ νέου τό κείμενον πρός φωτογρα¬ 

φίας τοΰ Παρισινού κώδικος 1760^. 

3. «Λόγος συμβουλευτικός πρός “Αμοιρουτζην τόν φιλόσοφον». 

Μετά τών έργων τοΰ “Αποστόλη συγκαταλέγεται υπό τοΰ Σάθα^και 
?ιόγος υπό τόν ανωτέρω τίτλον. 'Υπό τοΰ Οηιοπί επίσης, περιγράφοντος τόν 

^ ΟδίΒίο^ηδ οοάίςητπ ιηαηηδΟΓίρίοηιιη ΒίδΙΐοΙΙιεοΒσ τβ^ίαε, τόμ. II, Ρπά- 

δίίδ 1740, σ. 398. 

2 *Ενθ·’ άνωτ., σ. 136. 

^ Βλ. Ρμπΐδ. ^Γ. 1191, ίί. 16Γ-20ν., Ραηδ. £γ. 817, ίί. 149γ - 157γ., Υατίς. §;γ. 

1098 Λ, ίί. 123ν·132Γ., ΑιηΰΓΟδ. ^γ. Μ 41 δχιρ., ίί. 5θΓ-63ν., ΜΒίηΙβη. &γ. 115 

(4636), £ί. 1ί3Γ - 147γ. Πρ|3λ. Ο. Ο β τη ιη ε 11 ί, ενθ·* άνωτ., σ. 29, σημ. 1 και σ. 184, 

^2π. Λάμπρου, Άργυροπούλεια, σσ. 8*28. 

β Πρβλ. Γ. Χαριτάκη, Σπυρίδωνος Λάμπρου τά μετά ■θ’άνατον ευρεΌέντα, 

«Νέος Έλληνομνημων >, 14 (1917), σ. 215 και Σπ. Λάμπρου, Παλαιολόγεια 

κσΐ Πελοποννησιακά, 4, ΆΟ'ήναι 1930, σ. γ'. 

® Σπ. Λάμπρου, ένθ-* άνωτ., σσ. 67 - 82. Πρβλ. σσ. θ·' - ισ' τοΰ προλόγου 

τοΰ Βογιατξίδου, δπου έξαίρεται ή σημασία τού υποτιθεμένου έργου του Αποστόλη. 

’ Πρβλ. αυτόθι, σ. γ'. 

8 “Ενθ’ άνωτ., σ. 73. 
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Παο.α.ν6ν .ώδ.χα 1760, σημε.οϊτα.: φ 24θν ^η. ο^αΗο 

^/ζβ^α ρΜΙοΒοφηη. .οο.το ίταΙηηχ. -. ΚαΙ ο 
Ιό. «ώδ..α ρεβα^ώνε. 6τ. «...ΑροΜχΟΒ Ιηχ (= Αμ.ρον.σην] α α«.3» 

αάν^^δέ ηη ΟΪ8οοιντ§...»^^ ^ ~ /β ,λ,-: 
■Αλλ· <δς ήδυνήθην νά διαπισίώσω έκ φωτογραφιών του κωδικό; τού¬ 

του έν ί’249Λρχ»αι τδ κείμενον τού γωοτοΰ Ιδγου τού -ΑιτοστοΧτ,; .ρδ 

τΌναΌτον κηδεοτί,ν κλπ. ». 'Υκεριίνω δέ τοΰτου ^χει ποοοτεΟη υιτο του ίδιου 

τού αντιγραφτώ; Ικ τών ίοτέρων» δ τίτΙο; « Αμο.^ χΌ 
φαόοοφον. Τον αΰτοϋ Μγο; ονμβονί^χ.κΌ, Αρο; «ν αυτου κ,δεοτ,ν ^,νι- 

Ιέντα δτε εις δευτίρου; άφίκετο γάμον, Καί το μεν ^0" 

,ί,^,ου · - τού αδτοϋ Ιόγο, ονμβονλενηκΌ,... δφ,'κετο γάμον, », είναι δ γιω 
Γΐ τίτ)ο; τού κειμένου το δκοΐον δκολουΰεΐ. Τό δέ πρώτον, ήτοι ή φρα- 

σις « /Ιρό; Άμο,ροάτζψ τόν φχΙόαοφονχ,, δναφέρετοι 3χι είς το δκολουΟουν 

δίλ- είς τδ προηγοδμενον κείμενον, τό δκοϊον δ ΟωοπΙ παρείειψε να περί- 

νοάτΐιη Τό κείμενον τοΰτο αρχεται εν £. 248γ διά τή; φρασεως «εγ 
ΙοχΤτόχροηα οννειπόντα... . καΐ λήγει έν £. 249τ. Είναι δέ τούτο η γνωστή 
Ιπιστολή τού Αποστόλη πρός τόν Άμιροότσην η δημοσιευθεισα υπο του 
Νοΐτεί* Ή ενδειΕις λοιπόν εηρΌς Άμοχροντζη. τον φιλόσοφον » αντί να 

τεΰήΐν αρχή, έτέβη κατά λάόο; έν τέλβι τού κειμένου τούτου, πραγμα το 

όποιον παρέσυρε τούς περιγράψαντας τόν 
τλων. "Ωστε, εκτός τής γνωστής επιστολής, ουδεν άλλο εργον του 

άιτευθ'υνειαί' ^τρος τον ’ΑμιοουτσΊΐν. 

4. «Περί ουσίας». 

Ό Οΐϋοηί, περινθ«φων τόν κώδικα ΒΓαχεΙΙεπδΐδ 
νει ΰπ’ όοιθ, 8: «ΜίοΗαβΙίΒ ΑρΟΒίοΙϋ άβ ΒΜαηίια. Ιπα Περί τηί οΰοίας 

ή '&εωρία... 

Τ-ΐΜ^ά^τ,, σ. 136. ΚαΙ έδω δ ΟπιοηΙ παοεσύοθη «τού “™· 

Χόγου τ.ν έλλην. χεφσγρόφ.ν 
περιγράφει τό ανωτέρω κείμενον ς ριίοτθ, μΐΐίοτη άυχΐεεσί». 

ρΗΠοεορδυω, εοοετο ίταΐυυι, ’ ηΜίοΛσοοσ τσσίαβ, II, σ. 398. Πρβλ. 

“/ε“ ίνφ·Τωτ“ σ^^,'^σημ. 1. Τήν περιγραφήν ναύτην άσφΛδς βΐχεν 

■υπ’ δψιν κοί ό 2ά·6ας). „ > τ τ ννττ 
2 -ΕνΦ’ άνωτ., III. σ. 204. Πρβλ. και I. σ. Ι,ΧνίΙ. ^ 
3 ·0 νοαφιχος χαοακτήρ είναι δ αύιός, ή μελάνη όμως είναι διάφορος. 

5 Η^οΓεΤην, ΟΒτΧΒϋσ'^όσε υτοπυεοήΐε ετοο3 άσ _1α 
30 Ετυχοΐΐσε ο* ίσε ατιίτβε όίόΐίοΐΐιέΐϊυσε 3σ Εβίκιςυβ εν^σνυσ 
οϋοιι ρυΜίφυσ, τ. 27 καί 28, Οτεηί 1865, σ. (ανάτυπου) 28. 
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*Υπό του Ρ. Μαδ^ί^ κατεδείχΟη τελευταίως δτι τό κείμενον τοΰτο δεν 
είναι εργον τοΰ ’Αποστολη αλλά άπόγραφον τοΰ βιβλίου Λ τών Μεταφυσι* 

κών τοΰ *Αριστοτέλους. *0 Μδδδί * εικάζει οτι ό Οηιοηί παρεσΰρθη εκ τής 
εξής σημειώσεως εν τή φςι; τοΰ ί. 97γ: «ΜίοΗ. ΛρΟΒίοΙΐ άβ ΒΊώδίαηϋα ά%8- 

ζβτίαϋο αά ΑηβίοΙβΙβΜ». 

5. «Περί έκπορεύσεως τοΰ Αγίου Πνεύματος». 

Ύπό τών παλαιότερον άσχοληΰεντων περί τήν νεοελληνικήν γραμμα¬ 

τείαν μετ* επιμονής επαναλαμβάνεται δτι εκ τών κυριωτέρων έργων τοΰ 
’Αποστόλη ήτο καΐ πραγματεία «περ^ εκτιορεύαεως τον *Αγ. Πνεύματος». 

Ούτως δ Άλλάτιος πρώτος βεβαιώνει δτι δ “Αποστολής ((ΙΐΰηΐΜ οοηΙνα 

βαηάβπι [ Εοοίοδί^ηι Κοιηαπ&ιη ] 8ΰΗρ$ΐΙ άβ ρνοοβΒΒίοηβ 8ρίΗίη8 8(ΐη~ 

οϋ»^. Τήν αΰτήν εϊδησιν Επαναλαμβάνουν άργότερον οι Ζαβίρας* καΐ Σά- 

■δας®. ΚσΙ αυτός δ ΕΙΐΓΐι&τδ συγκαταριθμεί μετά τών έργων τοΰ Αποστόλη 
« πρα}'/ίατβίαν περί τής έκπορεύσεως τοΰ "Αγ. Πνεύματος·», παραπεμπων 

εις τόν κώδικα ΒανοβοίαηιΐΒ 0ν. 76, ί£. 63-69, τής εν “Οξφόρδη Βοδληια- 

νής Βιβλιοθήκης®. Άλλ* εις τόν κώδικα τούτον και εν ί£. 63-69 περιέχεται 

1 Ρ. Μαδαί, ϋπ περί ουσίας ίαπδδεπιοηΐ Λΐίηΰυβ 3. ΜίοΙιεΙ ΑροδίοΗδ, 
* δοΓΐρίοΓίιιιιι », 1 ( 1946 - 1947 ) σ. 162. 

^ Αυτόθι. 
^ Ινβοπΐδ ΑΙΙεϊϊι, Ββ 6€€ΐ6δί&6 οοοϊ6.βηΐ8.1ί8 αίς^ηβ οήβηί&ΐίδ ρετρε- 

ίαα οοηδεηείοηε ΙΐΙ). III, Οοΐοηίβε 1648, σ. 938. 

* *Ενθ* άνωτ., σ. 58, γράφει τά έ|ής ι «Περί έκπορεύσεως τοΰ άγ ; π: κατά 
Γεωργ: τοΰ Πλήθ·ωνος. “Ίδε περί τοΰτο τόν Ίέχερ (Χριστιανόν Γγοττ λιεβ) έν τφ 
ουτοΰ τών πεπαιδευμένων λεζικφ {=0ΙΐΓίδ1;ί3η ΟοΙΙΙίεΙ) Οε- 

ΙβΙΐΓίεη - Ι,εχίοοπ κλπ., Λειψία 1733, στ. 201 ]' τόν δημήτριον συμεώνα έν τφ κατα- 

λόγφ τών κατά λατίνων συγγραψάντων' και τόν ροβέρτον Γέριον έν ιαΐς είς τά του 
Καβέου προσθήκαις. σελ : 150 [—ΚοΙ). Οετίιΐδ, Αρρεπάίχ ίη Ο. 03.ν6, δοίρίο· 
ηιπι βοοΙεδΐΗδΙΐοοΓαιη ΗίεΙοΓία Ιυίΐ6ΐ·3.π3 | >. 

ΚαΙ κατ’ άρχήν μέν παρατηροΰμεν δτι ή προσθήκη τής φράσεως < κατά Γεωργ: 

τοΰ Πλήθωνος » οφείλεται ασφαλώς εις λάθος τοΰ Ζαβίρα, διότι εΤναι γνωστόν δτι 
ό Αποστολής καθ’ δλον τόν βίον του διετήρησε βαθύν σεβασμόν πρός τόν διδάσκα¬ 

λόν του Πλήθωνα. "Οσον άφορφ δέ εις τάς παραπομπάς του Ζαβίρα είς τόν ^ο^116^ 
καΐ ΟεΓΪΠδ, οΰτοι αναφέρουν πράγματι εργον τοΰ Αποστόλη περί έκπορεύσεως τοΰ 
*Αγ. Πνεύματος, άλλ’ άσφαλώς τήν πληροφορίαν ήρύσθησαν έκ τοΰ Άλλατίου. Δεν 
γνωρίζω ποιος ήτο ό άναφερόμενος υπό τοΰ Ζαβίρα Δημήτριος Συμεών. 

® “Ένθ’ άνωτ., σ. 74. 

® Παρά Κ. Κρουμβάχερ, "Ενθ' άνωτ., I, Άθηναι 1897, σ. 240. Έκ τοΰ 
Εΐιτίιατά άντλών ό Η. Θ. Βεοΐί, εις τό προσφάτως δημοσιευθέν βιβλίον του ΚΐτοΗο 
ιιηά Τ1ΐ6θ1ο§ί3οΙΐ6 ΒίΙεΓ^ίυτ ίηι Βγζδηίίηίδοΐιοηι Κοίοΐι, Μύπςΐιεπ 1959, σσ. 770- 
771, επαναλαμβάνει τήν πληροφορίαν καθ’ ήν ό Αποστολής συνέγρσψε λόγον περί τής 
έκπορεύσεως τοΰ Άγ. Πνεύματος, δι' οΰ, μάλιστα, ΰπεστήρι|ε τήν λατινικήν άποψιν ! 



208 X. Γ. Πατρινέλη Νόθ·α, ανύπαρκτα καΐ συγχεόμενα προς ύίλληλα Ιργα του Μιχαήλ Αποστόλη 209 

δχι πραγματεία περί εκπορεΐίσεως του Άγ. Πνεύματος, αλλά τ6 γνωστόν 
εργον τοϋ “Αποστόλη «Προς τους διΐαχυρισαμένονς τών Ανατολικών είναι 

τούς ^Εσττερίονς κρείττονς τά ές πάοαν 9^ιλοσο9:’/α»' καΐ δή^εν χάλλιστα 

είπόντας περί τοϋ τρόπον της πρώτης γεννήσεως του Χριατοΰ καί της τοϋ 

^Αγ. Πνεύματος έκπορενσεως·»^, “Εκ τής τελευταίας ταυτης φράσεως 
(« ...τής τον Άγ. Πνεύματος Ικπορεύαεως φαίνεται οτι παρεσΰρθη τόσον 

ό Ε1ΐΓΐι&Γά δσον και δ συντάξας τον κατάλογον των ελληνικών κωδίκων 
τής Βοδληιανής Βφλιο-θήκης Η. Ο. Οοχε, δ οποίος, ε^ς τον εν τελεί τθΰ 
καταλόγου του πίνακα, αναφέρει τό εν λόγφ εργον του Αποστόλη ως πρα¬ 

γματείαν «Οβ ρτοβ63$ίοηβ 5ρίτίΙιΐ8 ΕαηοΗα 

Χημειωτέον δη εν τφ εργφ τούτφ ούδείς λόγος περί τής εκπορευσεως 
τοϋ 'Αγ. Πνεύματος γίνεται. “Ασφαλώς και 0 “Αλλάτιος παρεσύρθη έκ τοϋ 
τίτλου τής ανωτέρω πραγματείας. Τοΰτο ύπώπτευσε πρώτος δ Βοογιιογ, ο 
δποΐος, άναφερόμενος είς τον λόγον τοϋ “Αποστόλη « Ώρός τούς δασχυρωα- 

μένονς κλπ. παρατηρεί: η3 ίοτίβ ΙίΙ)βν ίΙΙβ β8ί, ρηβπι «άβ ρνθθ688ΐοη6 

ΕρίήΙηβ Εαηοϋ» οοηίτα βοβίβείαμι ΚοηιαηαΜ ΑροδίοΙΐηπι οοπιροδηίΒδβ 

ΑΙαϋηδ... ίναάϋ»^. 

“Ωστε πραγματείαν περί τής εκπορευσεως τοϋ *Αγ. Πνεύματος ο Απο¬ 

στολής δεν Ι'γρα-ψε. 

6. « Πβ ΠδΤαΓΙδ τΙΐβΐΟΓΐοίδ ». 

Ό 2άΰας βεβαιώνει δτι εργον τοϋ “Αποστόλη «Περί ρητορικής, εξε- 

δόθη ΰπό Άλλατίοΐ μετ’ δλλων §ν Ρώμη, 1643 »*. Ό Ι,εδΓαηά επίσης συγ- 

καταριθμεί μετά τών έργων τοϋ “Αποστόλη καΐ πραγμεαείαν «Οβ βρηπδ 
Γ/ιβίοΗοϊδ» ^ ΰποσημειών οτι αΰτη έδημοσίεύ·9η ΰπό τοϋ “Αλλατίου εις τό¬ 

μον υπό τον τίτλον «Τ%ΐ36ηυ>8 ΕορΜδία, ΗΘΤοάΐαημδ, ΐ68ΐ)θηαοίβ8 Βοητα- 

ηη8, ΜΐοΗαβΙ ΑροδίοΙ^δ. εί αΐϋ, Ββ Πρη-νίδ ΒΗβίοΗοίδ, ΟβοτρίαΒ ΟΗοβ- 

τοΙ>θ8€η8, Ββ ΤΓορίβ ροβϋοΪΒ κλπ.... ηυ,ηο ρΗηιηπι βάιΗ [α Πεοηε ΑΙΙα- 

Ιΐο], Βοηιαβ... 1645» ^ 

1 Τον λόγον τούτον τοΰ 
Μιχαήλ *Αποστόλη Λόγος περί 

Αποστόλη εξέδωκε τελευταίως ό Β. Λαούρδας, 
Ελλάδος καί Ευρώπης, ΕΕΒΣ, 19 ( 1949), σσ. 

' Λ'Χ'Χ, ^ · 
2 Η. ο. Οοχβ, Ο&ί&ΐοβί Οοόίοηηι Μαητίδοπρίοηιιη ΒίοΙΐοίΙισοαβ ΒοΟΙοιπ· 

η&6, “Οξφόρδη 1853, σ. 914. 

3 ΒοβΓηεΓ, έν^* άνωτ., σ. 158 έν υποσημειώσει. 

* “Ένθ’ άνωτ., σ. 74. 

5 “Ενδ^’ άνωτ., I, σ. Ι,ΧΧ. 
6 Ι,6£ΓΕηά, ΒΪΙ>Ιΐο2Γ3ρ1ιΐε ΗεΙΙέηΐφυε. χνΐΐ^ ειβοΐο. I, σσ. 451 -452 

ΰπ’ άριθ. 338. 
11 -1 ·1961 

“Αλλ* ως θά δειχθή κατωτέρω, Ιργον δπό τον τίτλον «Ββ βμηΗδ τΗβ- 

ΙοΗοίδΡ δεν εγράφη ποτέ υπό τοϋ “Αποστόλη. Ή πραγματεία τοϋ “Απο¬ 

στόλη, τήν οποίαν δ “Αλλάτιος εσκόπευε νά περιλάβη εις τον μνημονευθέντα 
τόμον, τοϋ οποίου ή έκδοσις τελικώς δεν επραγματοποιήθη, ώς θά ίδωμεν, 

δεν ήτο άλλη ή ή γνωστή πραγματεία « Ββ (ίρηΗδ (ή ϋΓοριδ) ροεϋίοιδ»*. 

Περί τών ανωτέρω μάς πείθουν αί ακόλουθοι παρατηρήσεις: Πρώτον, 

δ τίτλος «Ββ βρίΐΗβ νΙιβίοΗοίΒ» είναι δ γενικός τίτλος τοϋ τόμου, τον 
οποίον προετίθετο νά έκδώση δ “Αλλάτιος, καΐ δχι τής επί μέρους πραγμα¬ 

τείας τοϋ “Αποστόλη. 

Δεύτερον, δ τόμος οΰτος (Ββ βρηνίδ τΗβΙοΗβίβ), είς τον όποιον θά 
συμπεριελαμβάνετο και ή πραγματεία τοΰ “Αποστόλη, άνηγγέλθη μέν υπό 
τοϋ “Αλλατίου άλλα δεν έξεδόθη. 

*0 ΙίΟβτ&ηά*, περιγραφών τήν ύτοτιθεμένην ταύτην εκδοσιν τοΰ *Αλ· 

λατίου, ομοΡ^ογεΐ δτι δεν ήδυνήθη νά εύρη τό βιβλίον άλλ* ελαβε τον τίτλον 
έκ τοϋ καταλόγου τών εκδόσεων τοϋ “Αλλατίου®. ΚαΙ μολονότι άλλαχοϋ* 

βεβαιώνει δτι δ τόμος ούτος έξεδόθη, ενταύθα τείνει νά δεχθή τήν γνώμην 
τοϋ ΡμΙ^Γίοίιχδ, δ οποίος κατηγορηματικώς άρνεϊται τήν έκδοσιν ταύτην τοϋ 
“Αλλατίου®. "Οτι ή έκδοσις αϋτη δεν επραγματοποιήθη, νομίζω δτι δποδει- 

κνύεται έκ τοϋ έξης: Τό 1668 δ “Αλλάτιος αναγγέλλει δτι εις τό πεμπτον 
βιβλίον τών « Συμμίχτων » ® του, έκτος άλλων, θά περιλάβη πραγματείας 

1 Βλ. Οοάά. ν&Ιϊα. Ρ&ίπτ. βτ. 100, ί. 143. ναΐϊο. Ραΐδϊ. §γ. 292, ί. 44. Υαΐ- 
Ηςβί. 217, Νο 6, Πρβλ. ΡαΒΓίοίυε, ενθ-’ άνωτ., XI, σ. 193, Βοσπιετ, Ινθ* 
άνωτ., σ. 160, και Ζαβίραν, ένθ·* άνωτ., σ. 57, σημ. να*. *Η πραγματεία αϋτη 
είναι γνωστή καΐ ύπό τόν τίτλον « Έπώιόρ&ωοι: ποιητικών τρόπων». Βλ. Οοά. Υδ- 
ίίε. ΡδΙδί. §Γ. 360, ί. 323. Πρβλ. Σά'&αν, εν^’ άνωτ., σ. 73. Επίσης άπαντ^ καί 
υπό τόν τίτλον « Περί οχημάτων ποιητικών». Βλ. Οοά. Μοερμθηδίε ^γ. 279, Νο 49. 
Πρβλ. Ι,ββΓ&ηά, ΒϊΒΙίο^ΓδρΙιίε Ηείΐέηΐφιαε, XV εΐ XVI δΐέεΙεδ, I, σ. ΠΧΧ. 

^ ΕβΕΓΒπά, ΒΐΒΙίο^ΐΌ^ρΙιίβ ΗβΠέπίριιβ, XVII δίεοίε, I, σ. 451-452. 
* Εβοηίβ ΑΙΙ&Ιϋ, Ι^ιΒγογηπι εάίΙοηιπι βίεηεΐιαε, Ρώμη 1659, Πρβλ. 

Ι,β§^Γ3.ηά, ένθ’ άνωτ., II, σ, 123 κ.έ. 
* Ινθ^Γαηά, ΒϊΜΐο^Γ&ρΙιΐε Ηβΐίβηίςυε, XV εΐ; XVI Βΐεείβδ, I, σ. ΠΧΧ. 
® Ραΐ3Γίείυ5, ένθ’ άνωτ., II, σ. 872 ί < Ρυίΐ Τ,εεόοπδχ Γοιιΐ3ηιΐδ 8;Γαιη- 

ιΠΛίΐειίδ, ευίτιδ περί σχημάτων, άβ ίΐ^ιΐΓίδ ^ταιπιπαΐΐοίδ, δρίΓΐΙίΒιΐδ βϊ άίοΐίθηίΐ)ΐΐ8 

βχδίαί: ιηδ ίη ναπίδ ΒΐδΙίοΙΙιεείδ Οαΐϋαε αίφιιε Παίΐαε εΐ: υηα οιιπι Τίόεηί, 
ΗεΓοάΐαηΐ, Αροδϋοΐίί εί αΙιΟΓΠΠι ιηοηαηιεατΐδ βϊιηίΐίβ ΕΓ^υιηεηίί ^Γδίβεβ εί Ιαίίηε 
α. 1643 νιιΐ£;3,Γθ νοίυΐΐ Ι/εο ΑΙΙαΙϊιΐδ ; ηεςιυε εηίηι ν·α1§;πνίΙ ΙίοβΙ: βάίίδ, ιηεοιοΓβί 

Ι^&Βόεπδ, 383· Ο,αί ί^ιηεη ϊρδε νίάχδδε ε& 3ε ηε23ί>. 

® Βλέπε πίνακα περιεχομένων τών Σύμμεικτων Ιν Ι^εςταπά, Βί51ίοβΓ&ρ1ιίε 
ΗεΠέηΐφιιε... ΧνΐΙ® 5ΐόε1ε, Π, σ- 220-236. 

Περί τήν εκδοσιν τών Σύμμεικτων επικρατεί σύγχυσις. *0 “Αλλάτιος εσκόπευε 
νά έκδώση είς δέκα βιβλία υπό τόν τίτλον « Σύμμικτα » ΰπερεκατόν έργα Βυζαντινών 
καί μεταβυζαντινών συγγραφέων. Πίνακα τών έργων άτινα θά συμπεριελαμβάνοντο 

ΒΠΕΤΗΡίε ΕΤΑΙΡΕΙΑ!} ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΝ ΒΟΦΥΔΟΝ "Ετοΐ Λ' 14 
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περί ρητορικής καΐ ποιηηκης των Λεσβώνακτος, Τιβερίου τοΐ Σοφιστου, 

Ήρωδιανοϊ, Γεωργίου Χοιροβοσκοϋ και «ΜΐοΗαβΗΒ ΑροβίοΙη Β^ζαηΙνηΐ 

ά& ΠρηηΒ ΡοθΗοιβ. Ιηο. Φράσις έού λόγος έγκατάοκευος... ΙΙαοατγ 

ροΰμεν δηλαδή δη οΐ συγγραφείς καί τά ^ργα τα όποια περιελαμβάνοντο εις 

τήν ΰπό τον τίτλον <^Ββ τΗ&ίθηΰί8ΐ> ΰποτι-θεμένην εκδοσιν του^1643 

προγραμματίζονται καΐ πείλιν πρός Εκδοσιν, μέ τήν αύτήν σχεδόν σειράν, είς 
τό πέμπτον βιβλίον των ^Σνμμίκτων^. Ιάν εΤχον πράγματι εκδο·9η 
τό 1643, δεν θά υπήρχε λόγος επανεκδόσεώ; των τό 1668. Είναι λογικόν 
λοιπόν νά συμπεράνωμεν δη ή μέν εκδοσις τού «Όβ β9ηη8 τ%βίοηοΐΒ^_ 

άνηγγέλθη μεν τό 1643 αλλά δεν έπραγματοποιήθη*. ή πραγματεία δε του 
“Αποστόλη, τήν οποίαν δ “Αλλάτιος προετίθετο νά συμηεριλσβη εις τήν 
ματαιωθεΐσαν ταότην εκδοσιν, είναι ή αδτή μέ τήν άναφερομενην εις το 
πέμπτον βιβλίον των ^Σνμμίκτων^, δηλ. ή βςηΠΒ ροβΙιβίΒ^·^ 

Κατά ταΰτα έ'ργον του Αποστόλη θπό τον τίτλον ^Όβ τΗβΙο- 

νΐθί§» δεν υπάρχει. 

7. « Εχρο8Ϊί:ίο ϊη 3.Γίβιη Γΐιβΐ:οΓΪ03.πι». 

Έκτος των «Ζ>β βρηνίΕ τΗβίθΗθΪ8» και ^ΠερΙ οχημάτων ποιητικών >> 

τά όποια έιαυτίοαμΕν. ύπ5 τοί Ι,εΒΓαηά αποδίδεται είς τον -Αποστάλην παι 
ποαγματεία ΐπό τόν τίτλον «ΕχρΟΒίϋΟ ίη αΗ,Μ τΗεί^ιοα^η. Ιηο.^ ^ Πβο 

τής Ακριβούς έχ&έαεως κλπ. »*. Έν ΰποσημειώοει ο Ι.0?Γαη(3 αναφέρει οτι 
τδ εργον τούτο τού Αποστόλη μνημονεύεται ΰπό τοί Άλλατίου εν τοις 

«Συμμίκτοις»^. ^ α α·\' 
Πράγματι εις τον πίνακα των περιεχομένων του πέμπτου βιβλίου των 

Συμμίκτων εΰρίσκομεν πραγματείαν άρχομένην διά των αντων λεζεων («πρ 
τής&ΗΟΐβονς ΙχΜατως κλπ... ν) χαΐ ύπό τόν τίτλον τΕχροΒίΙιοηηηι ιη 

ΑτΙετη ΜεΙοήβαιη, βατή α ΜΒΐίαηΪΒ ίηιη αί> ΕΐΗηίβΪΒ ΙταΜατητη· 

άλλ’ονομα συγγραφέως δεν άναφέρεται. Προφανώς έκ παραδρομής 0 ΠεΒΓαηίΙ 
άπέδωκεν είς τόν Άποστόλην τήν άνωνόμως φερομένην πραγματείαν ταυτην. 

είς τά δέκα βιβλία τών Σαμμείκτων ΙΙέδωκε τό 1668. Έκ των δέκα όμως τοίτων 
• Βιβλίων μόνον τά δύο πρώτα έΙέδωκε (τό 1653 ). ^ χ.. ν«1 

1 Τοΰτο δέν Είναι άσύνηθες. Ό -Αλλάτιος εΐχεν αναγγείλει οτι θα εζεδιδε και 
άλλα βιβλία, τών όποιων μάλιστα τόν τίτλον Ισπεοσε νά ονμπεριλαβρ είς τόν οπ αν- 

τοΟ κυκλοφοοηΟέντα Έλεγχον των έκδόαεών τον, χωρίς να δονηθη εν τελεί να πρα- 
γματοποιήαη τήν πρόβ-εσίν του. Πρβλ. Ι,αεΓαιιά. ανΟ ανωτ., I, σ. 461. 

ε Ι,οΒταηά, Βί61ίο6Γαρ1.ίβ Ηβΐΐόηίφαε..., Χν= εί XVI- ε.οοίεε, τομ. I, 

σ. ΙρΧΧ. 

8 Αυτόθι, σημ. 5. ·' ι ττ « 99β 
4 Κ6£Γίΐηά, Βίδ1ΐο§Γαρ1ιίβ Ηεΐΐεηκιυβ.,., χνΐΐ^ δίσοίο, II, σ. 226. 
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8. «Στίχοι ιαμβικοί». 

Έκτος των έργων «.Στίχοι ήρωϊκοι κάΙ Ιαμβικοί καΐ ελξ,γειακοΐ εις 

διαφόρονς εορτάς» καΐ «Πολιτικοί στίχοι Εγκωμιαστικοί εις Βατραχομνο- 

μαχίαν» αποδίδεται υπό του Σάθα ^ εις τόν *Αποστόλην και ετερον ποιητι¬ 

κόν εργον υπό τόν άνωτέρω τίτλον. *Αλλ’ ούδεμίαν άλλαχόθεν Ιχομεν μαρτυ¬ 

ρίαν ή μνείαν ΰπάρζεως τοιοΰτου έργου. Και είναι μέν αληθές δτι δ ΜίΙΙοΓ, 
είς τόν κατάλογον των έλλην- κωδίκων του Έσκουριάλ, δμιλεϊ περί «νβνβ 

ίαηιΜ<^ΐίβ8 βί αιίι^β8 άβ ΜίοΗβΙ ΑρούοΗξί) *, εννοεί όμως τοίις « Στίχους 

ήρωικονς καΐ Ιαμβικούς και ελεγειακούς είς διαφόρους εορτάς κλπ. », των 

οποίων δ τίτλος ποικίλλει. Έκ τούτου πιθανώς παρεσύρθη ό Σάθας. 

9. «Όμολογία τής αύτοΰ πίστεως ύποπτευομε-νης». 

Άναφέρεται υπό τού Σάθα ® ώς εργον τού Αποστόλη άνεξάρτητον τού 
« Προαφωνήματος εις τον αντοκράτορα Κωνσταντίνον », Ινφ πρόκειται περί 

τού αΰτού έργου, τού οποίου δ ακριβής τίτλος έχει ώς εξής: « Προαφώνημα 

είς τόν εύλαβέατατον βασιλέα Κωνσταντίνον άμα δλ καΐ όμολογία τής αντον 

πΙατεως υποπτευόμενης·»^. 

10. « Πραγματεία κατά του δρου τής ένώσεως 
του Φλωρεντινού». 

Άναφέρεται υπό μόνου τού Ζαβίρα, ό οποίος προσθέτει δτι τήν ΰπο- 

τιθεμένην ταυτην πραγματείαν τού *Αποστόλη « Ε^έδοτο 6 Ββ ηιοίηβ ίη 

Υανία Βαονο,» 

Τό βιβλίον τούτο τού 1/6 Μογπδ δέν ήδυνήθην νά ευρώ διά νά ελέγξω 
τήν επί τού προκειμένου ακρίβειαν τού Ζαβίρα. Έξ έμμεσων δμως ενδείξεων 
πειθόμεθσ οτι τοιούτο εργον τού Αποστόλη δέν ΰπάρχει. Διότι ούτε δ 
Σάθας, δ δποΐος εγνώριζε τό βιβλίον τούτο τού 1/6 Μογηο®, ούτε δ Δημη- 

τρακόπουλος, είδικώς μέ τήν κατά των Λατίνων φιλολογίαν ασχοληθείς καί 

1 "Ένθ* άνωτ,, σ. 73. 

2 Ε. Μ ίΙΙβΓ, Ο&ί^ΐοβίιβ 063 πΐ3ηΐΐ3οηί3 2Γ608 06 ΓΕβου,ηδΙ, Ρεγιβ 1848, 

σ. 329, δπου αναδημοσιεύεται κατάλογος των έλλην. κωδίκων τής συλλογής τοϋ καρ¬ 

διναλίου δίΓΐσί. 
8 ^Ένθ’ άνωτ., σ. 74. 
* Βλ, 2π. Λάμπρου, Παλαιολόγεια και Πελοποννησιακά, 4, 'Αθήναι 1930, 

σ. 83 - 87, δπου έκδίδεται. 
5 *Ένθ’ άνωτ,, σ. 58, 

® Πρβλ. Σ ά θ α V, ένθ’ άνωτ., σ. 124. 
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ννωριζων έπίσης τδ εργον του Ι.€ Μογη^^ οντζ δ τα Υ&ηα περι- 

γραη-ας Ι^ε^Γ^ηά*. έπιβεβαιοΰν την πληροφορίαν τατίτην τοϋ Ζαβίρα. 

11. «Επιστολή Μιχαήλ Αποστόλη προς Βησσαρίωνα»· 

Ό κώδιξ ναΙΙίΰβΙΙ. 190 (τής συλλογής τοΰ Άλλατίου) περιέχει, 

κατά την περιγραφήν τον Μ&ηΐηΐ ^ μετα|ύ άλλων και «ΜίοΚ. ΑρΟΒίοΙίί αά 
Ββδδαηοηβίη πέντε τον αριθμόν, έξ <δν ή πρώτη, ή μόνη ανέκδο¬ 

τος, άρχεται: « Πάλαι μίν τιάνν επε&ύμησα κλπ. ». 

Την επιστολήν έμελέτησα έκ φωτογραφιών τοΰ περί οΰ ό λόγος κωδι¬ 

κός- Αΰτη υπογραφήν μέν δεν φέρει, έπιγραφεται δε αοριστως^«τφ αντφ 
Επιστολή ». Έκ τοΰ περιεχομένου συνάγεται δτι ή επιστολή άπευθΰνεται^προς 
τον καρδινάλιον Βησσαρίωνα, τον όποιον ό έπιστέλλων συγχαίρει διά την 

μόλις έκδοθεΐσαν πραγματείαν του, δι’ ής 0 Βησσαρίων άντέκρουσε τήν κατα 
τοΰ Πλάτωνος έπίθεσιν τοΰ Γεωργίου Τραπεζουντίου ^ 'Ώστε ή^παρουσα 

επιστολή πρέπει νά έγράφη ολίγον μετά την εκδοσιν τοΰ περί οΰ ο λογος 

έργου τοΰ Βησσαρίωνος, ήτοι περί τδ 1470 . ^ 
Συγγραφεΰς τής Ιπιστολής πρέπει νά ήχο θαυμαστής τις τοΰ Πλάτωνος, 

εν πάση δμως περιπτώσει, οΰτος δέν δύναται νά ταυτισθή προς τον Μιχαήλ 

* Αποστολήν διά τούς εξής λόγους: ^ 
α) Έν αρχή τής επιστολής ό συγγραφεύς αυτής γράφει: «Πάλαι μέν 

πάνυ Ιτιε^ύμησα ηάτερ Βηασαριών άγιωσννην οον ^τε έπιστολη, ητε στίχοις 

άσττάζεσ&αι... ». Έκ τούτον συνάγεται δτι δεν είχε προηγηθή αλληλογραφία 
μεταξύ τοΰ επιστέλλοντος και τοΰ αποδέκτου, τοΰθ’ δπερ δεν δΰναται να 
λεχθή περί τοϋ Αποστόλη, δ όποιος έτήρει τακτικήν μετά τοϋ Βησσαρίωνος 
αλληλογραφίαν άπδ του 1455 μέχρι του 1472, βτε 0 καρδινάλιος άπεθανε . 

β) Ό έπιστέλλων φαίνεται δτι μόνον έξ ακοής έγνώριζε τον Βησσα¬ 

ρίωνα, οΰχΐ δέ καί προσωπικώς. εφ’ δσον γράφει; « Μφ* οΰ τοίνυν Ι'χνωκσ 
σήν έπιατήμην, σοφίαν τε και §ξόχειαν άεΐ παρεδό&ην δλος άγιωσννην οον 

1 ΠρΒλ Α Δ η μ ητ ρ ακό πο υλο V, Όρθόδοξος Ελλάς, Λειψία 1872, σ. 122. 

2 Ι,εεΓ&ηά, ΒίΜίθδΓ2ΐρ1ιΐ6 ΗβΙΙέπίηιιβ.... ΧΥΙΙ^ είέεΐβ, V, 
3 Ε. Μ&Γΐίηί, 0ίΐΐ3ΐοδθ άί ιιίΕηοεοηίίί δτεοί βδίδίβηίι πβΐΐβ δΛΙιοίεοΙιε 

ΐΐΕΐΐΕΐΐε. Π, ΜίΠηο 1902, σ. 218. 
4 Πρόκειται περί τής περιφήμου πραγματείας του Βησσαρίωνος < ΑάνβΓδαδ 

ΟΕΐαωηΐαΙΟΓΟία Ρίπίοπΐδ Ιι^γι V. υΐ Π5υι· 06 ΠΕίατα βΐ Ετίβ Εάν6Γειΐ3 θ6θΓ£ΐυιη 
ΤΓΕρεζυπίίτιιη, Κ,οηίΕε 1469. Βλ. τήν τελευταίαν εκδοσιν του ^ργου τούτου υπό 
τοΰ Ε- Μ ο ΰ 1 6 Γ, ΚΕΓάίιΐΕ! Βεδδατΐοη εΙβ Τίιβοΐο^ε, ΗυπίΕηίδί υηά βίΕΕίΰπίΕαη, 
II, ΡΕά6Γΐ>0Γη 1927. 

5 Περί τοΰ χρόνου έχδόσεως τοϋ έργου βλ. την προηγουμενην σημειωσιν.^ 
6 Βλ. έπιστολάς του Αποστόλη πρδς Βησσαρίωνα εν ΝοίΓβΙ, Ινθ’ ανωτ., 

καΐ Ε68Γ3ηό, έν&’ άνωτ., XV - XVI δίέοίε, II, σ. 233 κ.έ. 
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επενχόμενος κα&* ήμέραν καΐ νύκτα τοσαύτης άρετής άγιασμα κατιδεϊν, και 

τούτου εις βραχύ ελπίζω τυχεΐν... ». Ά?Α* είναι γνωστόν δτι δ Αποστολής 
νεώτατος έσχετίσθη μετά τοΰ Βησσαρίωνος. 

γ) Περαιτέρω δ έπιστέλλων γράφει: « ’Ενόειξαμένον γάρ τούτου [ = τοΰ 
έργου τοΰ Βησσαρίωνος] τφ διδασκάλφ μου παναγά^ω Αεωνικήνφ ήλίκιώ- 

τας άπαντας ρήτορας τη επιστήμη έλληνικη και λατίνη... ύπερβαίνοντι εφη 

ϋ^αυμαζόμενος^. *Εκ τοΰ χωρίου τούτου προκύπτει δτι δ συγγραφεύς τής 
επιστολής ήτο σπουδαστής, επομένως νέος είσέτι, διαμένων πιθανώτατα εν 
Φερράρς:, δπου δ γνωστός ελληνιστής Νικόλαος Πβοηίοδπο έπΙ τριακονταε¬ 

τίαν και πλέον έδίδαξε ^ Διαμονή τοΰ “Αποστόλη εν Φερράρφ καΐ σχέσεις 
αΰτοΰ μετά τοΰ Λεωνικένου ούδαμόθεν μαρτυροΰνται. Κατά τήν εποχήν τού¬ 

την ά'λλωστε δ Αποστολής εζη έν Κρήτη. 

δ) Τέλος παρατηροΰμεν δτι δ έπιστέλλων προφανώς δεν ήτο Έλλην, 

ως εκ τοΰ ΰφους και των σολοικισμών δύναταί τις νά συμπεράνη. 

X, Γ. ΠΑΤΡΙΝΕΛΗ2 

^ Περί τοΰ Νικολάου Εδοηίοδπο ( 1428-1524), Ιατροΰ καΐ καθηγητοΟ τής 
ελληνικής, βλ. Ο. V ί 1: ε Π ε η ί, ΒβΙΐΕ νίΐΕ β άβΐΐβ ορβΓβ άί ΝίοοΙό Εβοπίοβπο 
νϊοεηίίηο, νβΓοηΕ 1892. 
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5001.1 ΙΝΕΟΜ ΑΕΕΕ ΕΡΙ5ΤΟΕΕ 8ΙΝΕ9ΙΟ 

Εει ραΜΐοδζίοηε (ΙεΙΓΐιηροηεηίιε ηιαδδα άϊ εοοίι αΐΐβ Εριείοίε άΐ 
δίηεεϊο ΐΓ^πίΒηάαβ ίη ηΐιπΐ«ο <ϋ οοάΐοί, έ αη^ ίπιρΓ€3α ^Ιΐα αηαίε 
ηοπ 81 έ αηοοΓΕ ροδίο ιη^ηο, ωα Ια οηϊ ΐπιροηαηζα ^ αρρεηα ιΙ οαεο άι 

ΓΐοΗίαιηαΓε. . ,. 
οι: δοοίΐ 5οηο <3: ναιϊο ^επεΓε. Αεοδηίο & (ΐηεΐΐι <1ι_ίιρο_ «3Πΐιοο=> 

νί 801)0 ϊ Γεεεηϋ: ραΓΒίΓϊΒΐίεί, Ιεδδίοϊΐί, βΓ^πιπίίΐΙίεαΙΐ. ϋινεΐδΐ ρεΓ εδίεη- 

δίοηε κίοΐιαίε, ρεΓ δΙηιΙΙαΓϋ ίθΓΠΐ3ΐ0, ρεΓ ίηΐιϊηδεεο ναΐοιε, ρΓ6δεηΐ8η 
ίιιΙΙΐ Ϊ1 ΙοΓΟ ρδΓίϊεοΙϋΓε ΐηΙεΓεδδε, άυ ςαεδίο ο ίιαεί ριιηΐο άι νΐδί», ρεΓ 
Ιο δΐϋάϊοδο (Ιϊ <ιαεδί& ο <ιιιε11& ΙιΓίίπεβ άεΐΐα ίϊΐοΐοδϊίΐ εΙ&δδιεΒ ε ΙιιζΒΠΐιηί. 

1,3 ριι:)ϋ1ίε3ζΐοηε άεΙΙ’ίαΙίεΓΟ αΟτρν,Β δοοΠοΒΓαίίεο, ονε ςιιαίειιηο 13 

!ηΐΓ3ρΓ6Π(ΐ3, εοιηροΓΐ;εΓ3 ενϋεηίειηεηΐε ν3ΐί 3ΐιηϊ άΐ Ι^νοΓΟ. ΡεΓΐ3ηΙο, 
3νεηάο 3νιιΙο οεε3ζίοηε άί οοειιρΜεϊ άΪΓεΙίΒπιειιΙε ΛεΒίι δοοίι ηεΐΐο δΐυ- 

(ϋο άε1ΐ3 δίοΓία άεΐΐα ΐΓβάϊζΐοηε άεΐ ΙεδΙο άεΐΐε Ερΐδίοίε, &1ΐ3 ειιι ε<3ι· 
ζϊοπε 3ηεηάί3ΐιιοοϊ έ ραΐδο ηοη ίηηΐΐΐε άί (ΐ3Γε ίϊη ά’οΓα ςιΐδΙεΗε δβ^· 

210 άεΐ ν38ΐ:8δϊιιιο ιιΐ3ΐ0ΓΪ3ΐε ΐηεάίΐο ρεεείι’εδδο ίοδδε δΐ3 ραΓε ρ3Γ· 
ζϊαίιηεηΐτθ ε ρΓοννϊβοΓΪαιιιεηΙε ιηεδδο & (Εδροδΐζΐοηε άε^τΐΐ δίαάιοδί. 

Οΐΐ 5εο1ί εΐιβ ςιιΐ ρΓεδεηίΐαπιο 5οηο ίτ^ίύ (3α1 Υαΐΐεαπο ^εεεο 
1X3 (Ο). 5. XIV. ϋεΐ εοάΐεε, ε άεΐ δΐιοΐ ραΓεαίΐ, αϊιΗαιιιο αχπριαιηεηίε 
ίΓαίΙιαίο αΙΐΓονε^ Οηΐ ά ΙΐηιΐΙΐαπιο α τϊεοΓίΙαΓε οΗ’εδεο έ ιιηο άει ριιι 
Ιίρΐεΐ Γ&ρΓ05επ1;αηΙ;ί άΐ υη ηιιΙ;πΙο ^τηρρο άΐ Ιεείΐιηοηι ( ) άι ρΓονε- 

ηΐεηζα ρ1αηααεο-ιιΐ02εοριι1εα ^ 8Ϊα ρεχ ΐ1 ίεδίο Λε ε5Ϊ1»ΐ5εοηο εΐιε ρεΓ ι1 

χηαίεηαίε εεε^εβεο εΐιε 1ί αεεοχηρα^ηα. Οϋ δοοϋ ιη 6530, πιατ^ιπαΐι 
ο ΐηΐεΓίΐηεαη, Ιιαηηο εαΓαΐΐεχε ρΓεν&ΙεηίτειηεηΙε §:1ο35ειηα1:ιεο: βΓαιη- 

ιηαΐΐεαίε ε Ιεδδίεαίε. ε ςααηιΐο νο1§:οηο αΐΐα 3ρΐε§:αζίοπε (1ι Ιεηηιηι Βίο- 

ήά ο ^εο&Γαϊϊεί ο τηϋοΐο^ϊοι, δί ηνείαιιο. εοπι’έ ηοηηα οοη ^1ι δοοίι 
ΓεεεηΙ:ΐ, πεΙΙαιηθηίε ΐπίειΐοχί αΐ ΓαρρΓεδεηίαηίΐ άεΐΐα 0562;ε5ΐ αηίιΟΒ . 

1 Οίν «ΒοΙΙ. Οοω. Εά. Ναζ. ΟΙαβΒ. Ογ. ε Ε&ί. VI (1958). ΡΡ· 2983·! 

<Εάο. Αοό. Είηεβί». δ. ΥΠΙ, ν. XIII ( 1958). ΡΡ· 

Εεΐϊ. Βείΐε ΑγΙϊ Ναροΐΐ > ΧΧΧΙΠ (1958)1 ΡΡ· 4ΐ 33. 
2 *Κάο, Αος. Είηεεΐ» ΡΡ- 202 εε. 
8 Νοη έ άβ. βεο1α6€Γ6 παίυΓαΙπιβπΙε οΗε ςηα ε Ια εΐα ρβηείΓΕΪο αποΐιε ιΙ 

οοπίήΐϊΐιΐο αΐ (ριαίοΐιβ ίϋοΙοεο ιηΐηοΓβ άεΙΡεΙα ΰΐ ΑηόΓοηίοο Π. ίοΓεε ιΙ Εαοα- 

Ρ6Ι10; είΓ. ο.ο., Ρ· 213,45· . χ, τ:^^ χτλ ηιοβο 
ί ΑΙοϊΐηί άΐ Εχιιεείί αΐ)ΐ3ίαπιο ραΙ)ΗιςΕίι ιη « ΕοΙΙ. Οοιη. Ε(1· Ναζ. αίαεε. 

Ογ. 6 Ε&ί.» VIII ( 1900), ρρ. 47 33. 

8οο11 ίηεάίΐί αΐΐε ΕρίεΙοΙε άί δίηεεϊο 

Οι βίαιηο ΗπίίΙαίί & άαχε ί1 ηοδίΓΟ Ιεδίο δοΙο άα Ο, εεεεΙΙο (ΐααΐεΐιε 
Γ&Γίδδίιηα εεεεζίοπε. Νοη δ&τεΐ^ΐιε δΙαίο άίίίΐείΐε ίοΓπίΓβ Ϊ1 (ΐααάΓΟ εοπι- 

ρίεδδίνο <ϋ ΙαΙΙί ί Γ&ρρΓεδεηΙ&ηΐί (ΙεΙΙα δίεδδα ίαιηί§Ίία, πια Ια εοδα 
&νΓεΙ)ΐ3ε εοίπιιηςιιε εδΟΓί^ιΙαίο (3αΙ εοιπρίΐο ίπιπιεάίαϊο οΕε ει εΓαναπιο 
ρΓοροδΙο. Ο’αΙίΓα ραΠε ςηεδίο Ιΐρο άΐ δοοίί έ ρΓορτίο ίη Ο εΐιε, ρτθ33θ 
ηΐΟίίο, εταρρΓεδεηΙαΙο ρίη απιρίαιηεηΐε ^Ταΐνοΐΐα, ιη ΓαρρΓεδεπΙαηΐί άεΐΐο 
δίθδδο §Γΐιρρο, 31 ριιό 50ΓρΓ6ηά6Γ6 ςιχαίοΐιε αάάίζίοπε, πια ίη §:€ηεΓα1ε 
6δδα ΐΓαάΐδοε αηεΐιε 0Γί§:ίπ6 άίνεΓδα*. Οοιηε ρηχέ, ίη εο(ϋεί εοη δεοΗ (ϋ 
Ιηΐΐ’αΐΐια παίαχα, ρεχ εδεπιρίοί1 Οαά. 104 (ιη ) ο ίΐ ΜαΐΓ. §ΐ. 4624 ( Ω), 

δί χίδεοπίχαηο ηηα ε Ια εοηΐΓίΐ3η1;ί εοπιιιηί α πμ. II εΐιε ηοη δΟΓρχεηάε 
ονε 51 εοηδίάεπ ί1 οαΓαΙΙεχε ρίη ο ιηεηο εοηιροδίίο άι ίηΐίε Ιε ταοεοΐΐε 

δΟοΙίο^ΓαίίεΙιε. 

1 ΑΙΙγο εοάΐεε Ηίίίηε, ρβΓ παί^πα ε οοηιρΙβίεζζα, έ ίΐ Β&γΙ). ^γ. 103· Α1· 

εηηί άεί ηοείΓΐ δοοίι ίιίΓοη ριιΕΜίοαΙί, Γείαίίναιηεηίε αΙΓερΐεΙοΙα 4(5)· Ι· Εγ. 
Βοίδεοπαάε, ίπΕ. άε δίηιιεΓ, Νοναε 88. Ραίπαιπ ΟΓαεαοΓΚίη δαεοαίί 
IV Ββίβοίαε, Ρατίε, Η&εΙιεΙΙε, 1842, ρρ. 443135. 

2 ΟίΓ. Ο.Ο., ρρ. 2ο6 ;32Ι3, 45· 
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Βίαΐ^Α 

ο ν&ί;. &Γ. 113 

^ 8εοΓ. £!■· Υ- ΠΙ 9 
Ν ΑιηΙ)Γ. βΓ. Μ 51 5^Ρ* 
2 ΜαίΓ. δΓ. 4-624 

1(ί1)6Γ)^ 1(ΐΐ3θΓ) 1η ίβχίη 
11 1 ίη ϋηβα 
Ιδί 1 δΐιρΓΕ Ιίηεβια 
Ιβο 1 ίΐηίβ οοΓΓεοϊϊοηβηι 
Ιρο 1 ροδί οοΓΓεοΙίοπεηι 
Ιο 1 βχ οοΓΓεοΙίοπβ 
1Σ 8θ1ι(ο11ιχπι) 1η ίεχίηιη 

ΡβΓ εεοηοπιΐα άί δρΕζίο εΙιΪιϊεπιο τΐπυτιζίΕίο Ά ίηάΐοαΓε φΐΕπάο ΐΓαΙίΕδΐ άι 
8€θ11ο (ο §1οδ3&) ίηΙδΓΐίηβ&Γβ ο ηΐΕΓδίπΕίβ ; ^ιΐΕΐιάο 11 ΙεπιπίΕ ε <1&ίο ηεΐ οοάιοε 
ο β δίΕίο ΓίοΕΥΕίο ά& ηοί. ΙηοΙίΓδ δί έ ίαΐίο β ιηβηο ά1 ΆάάηττΒ ί1 ΙεπιπίΕ ΙηΙΙε 
Ιε νοίΐβ ο1ΐ6 11 Γΐίεηιπθπίο βΓίΐ ΐηεςαίνοοο. Ι<6 οίί&ζίοαί άεΐΐβ ερίβίοίε δοηο εε* 

οοηάο ίΐ ΙεδΙο άΐΚ. ΗεΓοΙιεΓ, Ερ^$^οιο9^αρΗ^β^α€^^,'Ρ&ΐ^5^^5 1873 (=ίΓβ), ρεΓ 
ερίδΙοίΕ, ρ&2ΐηΕ ε ΙίηεΕ. Ι-ε Ιβζίοπε άεΐ ΙεπιηΐΕ έ δεηιρτβ αηεΙίΕ άεΐ εοάιεβ. 
Οη&ηάο 1ε οο8Ε ροίενΕ ρΓεδΙαΓβ 11 ίΐΕπεο ά άτιΙ^Μ, δί έ ΙηάιεΕίΕ Ιε άΐδοοΓΟΕ^Ε 
ίΓΕ 1ε Ιβζίοπε άι Ο ε ςπεΙίΕ <31 Ηβ. Ι,'οΓάΙπΕΠίειιίο <3β11β ερΙδίοΙβ β ςπείΐο <3ι Ηβ, 
εΐιε 8ΐ έ οοηδβΓνΕίο ρβΓ εοωοάΙΐΕ άεΐ ΙείίοΓε. ςπΕπάο 11 ηπιηεΓο (Ι’οΓάιηβ ιη Ο 
6ΓΕ (31νεΓδο εΐιβ 1π Ηβ, Ιο δΐ ε ΙοίΙΙεΕίο 1η ρΕΓβηΙβδΙ, (Ι,*οΓά1ηΕΐηεηί:ο <3ι Ο ε, 

εοπ Ιΐβνί δοΕΓίΙ, ςηεΐΐο οπδΙπΕηο, €ο; είΓ. « ϊί(3ε. ΝαροΙΙ » εΐΐ:., 46). 

Ιη δγηβδϋ ΟγΓβηθΠδίδ Ερίβίαΐ&δ 
8οίιο1ί& εΐ ΟΙοβΒβηιαΐα β Οοά. Υαΐ. ^γ. 113 άβδηπιρία 

ί. 307 1.638.1. 3.. εγεννησα. &}. δ δείνα εγέννησε τον δείνα έκτου δεϊνος. 

2. 3· σνννάον : δμοτίμου. 3^ σύνναος ηγουν ομότιμος" απδ τής 'σύν* προ· 

θέσεως καΐ του 'ναός’. λέγεται δέ και άλ?νως από του 'συνναω* τό 'συρρέω*. 

3. 3, πανδήμου \ έπίτασιν εχει τό 'παν* ενταύθα. 3^ τής προσηκουσης καΐ 
άρμοζουοτης παντί δήμφ καΐ κρίσει. 5. 3. νϋν δί$ : ποτέ. 1>. σπονδήν : 5 

φιλοσοφίαν, ο. ηδονήν : ρητορικήν. β. 3. δή : δέ. ί>. λόγος : δ Περί 
φαλάκρας λόγος ήν. 7. 3. υποσ;ΐ^έσεα)ς : ΰπισχνοΰμαί σοι ποιήσειν τόδε’ καΐ 

ύπισχνουμαί σοι τόδε' 15. κατερεΖ: διασαφήσει. έπίτασιν (εχει) ή 
'κατά*. 8. 3. διαφερόντως : λίαν. 1). εισποιήααι : υΐοθετήσαι. 9. 3. τοϊς 

γνησίοις : τή φιλοσοφίρ. έγκρΐναι : συναριθμήσαι. 10. 3. έπιτρέψειν : 10 

ενδώσειν. παραχωρήσειν. 3^. προτρέπω τό παρακινώ" επιτρέπω σοι βουλο- 

μένφ. Ιΐ. νόμοι ΐχί έστι νόμος; έγγραφος συνήθεια, τί έστι συνήθεια; 

άγραφος νόμος. 11. 3. ευπραξίας. κα?ι.ής διαγωγής. 1>. πρόμαχοι. Ιΐδ. 

κέρδος : δ λόγος. 12, αύτφ : τφ λόγφ. 125. 3. σπουδαίας μερίδος : φιλο¬ 

σοφίας. Ι). σπουδάζω περί λόγους’ σπεύδω δέ και επείγομαι εις πανήγυριν. 15 

13, ήνεγκα : είσή-. 14. πρόθες εις κοινόν τοΐς "Ελλησιν. 145. 3. άποψηφι- 

σθείς: ήγουν δοκιμασθείς. 3^ τό ψηφίζομαι επι άγαθοΰ' τό δέ άποψηφί· 
ζομαι επι κακού. 17. 3. άγαμένας : ήγουν θαυμαζοΰσας. 3^ τον κάλ?,ους : 

ένεκα. 19. άπερ : οια. 20. 3. έξετάζειν : ήγουν έρευναν, κρίνειν. Ι). 

εκγονα : υιδοΰς καΐ υίωνός δ έγγονος" θυγατριδοΰς δ υιός τής θυγατρός. έγγο- 20 

νος ο του υίου υιός* έκγονος δ υιός, Ο. δειναίέπιτήδειαι. 21. δεκάσαι: 

ήγουν παρά τό δίκαιον κρΐναι. 213. δ Λύσιππος άγαλματοποιός, δ δέ 
*Απελλής ζωγράφος. 22. 3. ζωγραφιάς. 3^ είς τάς άγαλματοποιϊας. 

2.638*24. ήσχννΘης : αΙδοΰς πράγμα έκρινες. 26. κλέπτωσι; δωρο- 

δοκώσι. 27. άλλ’ ϊσον δηλονότι άξιον φοβεΐσθαι. 25 

3.638.30. 3. ήν: ήμερα. Αισχίνη : τφ. Ο. κειμένω : άποθα- 

νόντι. Λ. άδελφιδή : ήγουν ή ανεψιά αυτοΰ. 31. 3. πρώτως. 1). ή^<εν : ήκω’ δ 
δεύτερος αόριστος ήχον ήκες ήκε. ο. νομίζεται: συνήθειά έστι. 32. 3. νυμ- 

φαις. Ϊ3. εκφοράν : έξοδον εις ενταφιασμόν. εκφορά λέγεται τό έξόδιον 
καΐ δ λεγόμενος ενταφιασμός. Ο. ψοινικίδι: μαγναδίφ. 33. 3. διαφανής \ 30 

φανερός, λαμπρός. 15. κεκρνφαλος : δ κεκρυμμένος κόσμος. 34. εξήρτητο ; 

έκκρεμαμένους είχε. 35. 3. σνμβολος : οιωνός. Β. απαίσιος · μισητός. 

36. 3. καβέδρας : ήτοι φορείου. 1>. πολλά: λίαν. 639.1. 3. κατεμέμ·· 

φετο : έβαρυνετο. Ι). άκαιρίαν : άωρίαν. 13*. την παρά καιρόν γενομένην 

2 ήγουν] ή Ο 
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συμφαοάν. συμφορά ή δυστυχία ή γενομενη παρα χα^ρον ηγομν α* ο ς. 
307ν 3. ¥ οΐς ■. ^νουν δι’ α. 4. είστοάπαμι^ : εύτρεπισαμεν δ^φχησαμεν. | 5. 

το ^νεχεν τήΓταφής γεγονδ;. 6, Υίτθην τήθη χαΐ τηβΙς ή μαμμη. 1>. 
7: [δ'νομα τό.ον.] α'; 8-Ρ εονρον οΐ δρε.ρ ,γομν 

οΐ Ηοινώς λεγόμενοι άείδαρομ 1>. πεΛηρωμενη; υ^οχουοης. 8. α. δεηλθε 
οειά ποοπομπής. : άντιχςό. θ· Τενχειρων : ονομα τοπου. ή- το 
Ιλαόνω ΙπΓίππων. 9. ε— : βπεο,ομόν,ν. 9ε. .. ^-Φ-ηφορο^ 

α'. φορούσα τόν στέφανον τον ούτως χαλούμενον πύργον. 10. 3. περίοδον 

.ονήσεσβατ. χόχλφ περιδραμεϊσθατ. Ι). ήγονν ταύτα.ς τα^ · 
12 νενονέναί : ήμεΐς. 14. ^^α»¥'ώ : ποιήτρια. 16. 3. αμφίβα ^ “ν. ρ^ζ 

15. δ,ετέλεσε : υπήρξε, ο. τούτου : τού -Αρμονίου. Π. πλέον . ευγενε- 

στέρου. Ιί. Κέκροπος : τού εύγενεστέρου. ο. θνγατβώην : εγγονην. 1 ί®. 

Αισχίνης χαΐ -Ηρώδης 0 θυρωρός χαΐ ή τής νύμφης μητηρ ^ ' 

ά^έδοτο : επώλησε. 19. πλψ : χωρίς. 1>. ννμφ^ο^ ■ » Κεχροψ. 

20. σεμνόν όποφαίνουστ. 1>. γενεαλογονντες : το γένος 
αυτόν. 20ε. τής ούσης έν Ιστορίφ. διηγήσει. 22. Υχχαρι.χον «πο της 
Ρίος- ψελόν χαΐ δύο 'χχ-. "Ιχαριχόν δέ πέλαγος απο ηνος ^ Ιχαρου . χατ^^ 

'κ’ 225. έωνημένον : ήγορασμένον. 23- &. αψ ου, εξ ης αί- · * 

χοΰσα : γεννήσασα. 24. παλλαχή ήν. 26. συντρόφφ. ™νδουλφ. 26ε./α^- 

πρώς : ,^νερώς. 27. χαΐ προστάτες έγένετο τής πορνείας.^ 28. α χαλα ? 20 

χεναλασΓένη. 13. κατέλυσε : διέφθειρε. 28ε. τας εν τη αχμη της ηλ χίας. 

29.. ηΓ,χέα : νεότητμ 17. πα^^οτ,φεί : δ.δάσχεε. ^ ο. άνηχαθ.στ,στν ; ηγουν 
έμπροσθεν των νέων ϊστηστ. 30. α. ό βήτωρ : ο ανωτέρω ; 

: άπολελυμένος είναι, άπολελύσθαι. 31. τρβφειν ι ωστε^ ^32. ηγοον 

τοΐς γεννηθεΐσιν έπό πορνείας φανερά ύπα'ρχει <η μητηρ). αμφίβολος. 

34. παρά των γεννηθέντων νομίμως. Ι>. ® ; νομιμως. 35. 3. ■ 

έ'οχεσθαι. 1>. ηγουν παρά των μή εχόντων πατέρας. ^ , ^ 
308 4(5) 639.36. λνσαντες: αφέντες τα πρυμνήσια δηλονότ. ^ 

ΒενδώεΙυ : τόπος. ο. ή ^οίλτ, δψία τό μέσον τής ημέρας ή παρελθουσης 

τό πλέον τής ήμέρας. Λ. /τόλις : χατά βίαν. ά\ μογις χοινον, μόλις αττ - 

χόν· τό δέ μόλις γίνεται άπό τού μόγις. 37. Φαριον ; τοπος εστι. 37ε. 

308ν ηαρηλλάξαμεν : παρήλθομεν. 1 38. ένσχεβεισης : προσχρουσασης 39^ 3. 

έόΙ^ει : πυθμένι γής. Κ -οντ,,έ, : γρ. χαχός. 40. α. οιωνος εόοχει 

σημεΐον έφαίνετο. Κ έπέβη τής νεώς, ή άπεβη- ανεβη^ 35 
ή χατέβη 41 α. Αφετηρίας : χινήσεως. αφετηρία επι ίππων εχρη 

ΓτοΪν^α-Ι^ίί^θ^^^»^-^-· = 41ε. .. χατηγο- 
ρηθήναι χαΐ φυγάς 8ν άχοντα διώξουσι. 13. : χατηγορημα. 43. α. 

4 τό τδν 5ν»ν εστϊδετσ ίοΠ. όΛυσταΙ αί σχ^. Ω 6 οί. νσΐ^. γάϊδαρος 

16 Ύκκαρικόν 02 είαδφηε ίοαε 3θί1. : χαβιχόν Ο» αυπι βΐιιε ίιΐ>η3 
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έσκεν : ηγουν ήν. 1). ύποτρέσαι : ηγουν φοβηθήναι* ποιητικά δέ ταΰτα 
Όμηρου. Ο. άναάΰναί: ΰπερθέσθαι. 44. γρ. καν εϊ τι συμβσίη. Ϊ3. μέ?ε· 
λομεν άπολεϊσθαι, 46. ΈπιμηθεΙ: θεός. 47. & παρ(οιμί)α. 1>. μέλειν : 

ηγουν τδ προβουλεΰεσθαι. ο. μεταμέλειν: μετανοεϊν. 48. 3. τότε : ηγουν 
ήνίκα προσεκροΰθη ή ναΰς. ϊ>. εξόν : δυνατοί οντος. 49. κατά τρόπον 5 

συναυλίας* κατά συμφωνίαν. 50. οΓον : δυνατόν. 640.1. τήν* : την Κυρηνην. 

2. ά : εκείνα. 3· 3. ή^^ίσαμεν : παθεϊν* ηγουν προσεδοκησαμεν. 15. γάρ : 

τοιγαροΰν. 4. 3. πρώτον : όίκουε. Β. όπως: ηγουν πώς. Ο. : διάκειτο. 

43. τά τον πληρώματος : ηγουν τούς ανθρώπους, τό φορτίον της νηός. 

5. έθανάτα ; ηγουν θανάτου έπεθΰμει. 8. εκσπονδον : έχθρωδώς διακείμενον 10 

πρός ήμάς. 1θ5. άγοραΤοι. χυδαίοι, αγελαίος άνθρωπο; δ χυδαίος, ηγουν 
οΐ Ιουδαίοι. 11. ήμμένοι : άψάμενοι. 12. 3. κακεΐνοι : οι αγελαίοι. 13. 

πεπηρωμένοι: βεβλαμμένοι. 13. ώς : εως. 14. εκομψενοντο : ηγουν ήστεΐ· 

ζοντο. 16. παραβ?Μ·ψ: δ διαστρόφους έχων τούς οφθαλμούς. 17. 3. τον· 

πίσημον : τό επίκλην τδ σήμα. τό τοιοϋτο : ηγουν τδ κομψεύεσθαι προς 15 

άλλήλους. 175, παρείχε : έδίδου. 18. την διατριβήν : ηγουν την διάχυσιν 
και ελευθερίαν. 19. άποιμώζομεν : έθρηνούμεν. 20. 3. πλέον. 1>. τδ τρί¬ 

τον μέρος. 21. άγαθαί: καλαΐ κατά, 22. 3. παραπέτασμα. 13. ατζετει- 

χιζε : διεζεύγνυ. διεχώριζε. 23. διερρω^-ότος : διασχισθέντος. 235. Ιστίου 

τεμάχιον : άρμενου κόμμα. 24. 3. τοΐς σωφρόνως διάγουσιν. 6. τείχος : 20 

έστι. 25. Πρίηπος : ακόλαστός τις. 25δ. ηγουν τφ κυβερνήτη. 26. σχο- 

λάζειν : παύεσθαι. 27. 3. δεδίέναι.: φοβεΐσθαι. 1ϊ. τον έσχατον: τον μέγι- 

στον. Ο. οστίς : δς. 28. τον δ'ντα εν. 29. 3. κατεκάμψαμεν: διέβημεν. 

Ι). άναπετάσας τά ιστία, ο. άξιον εκρινε πλέειν. 30. 3. Ταφοσίρώος : τής. 

Ι). Ταφόσιρις χώρα ούτω καλούμενη. Ο. Σκύλλα τις θάλασσα σκληρά. 25 

30? 31. 3. γραμματίοιζ : συμφωνίαις. Ιι. άποτροπαίαν, κακήν ήγοΰμεθα. | 

Ο. σνννενοηκάτων : είς γνώσιν έλθόντων τού πράγματος. 32. άνακραγόν- 

των : μετά φωνής εΙπόντων. 325. προ τού άψασθαι κινδύνου. 335. διά 
τής νηδς μαχέσασθαι. 34. 3. ηγουν πρδς τάς πέτρας τάς εχούσας σπίλας. 

ηγουνγλισχρώδεις. 6. εντεύθεν: άπδ τού(του,τού τόπου), ο. άποστρέψας : 30 

(άντί τού) άποστήναι. 35. 3. μεταμέλειας. Ιϊ. άφήκε την ναύν τφ πελάγει 
και άφήκε την ναύν εις τδ πέλαγος, ο. τέως : ηγουν ώς έν τοσοΰτφ. 36. 

παραβαλλόμενος: μαχόμενος. 37. 3. σννεπιλαμβάνει: συγκροτεί. 3^. συναί- 

ρεται. βοηθεϊ. 3^, ηγουν σύν τφ θελήματι εκείνου συνεκρότησε καΐ νότος 
εύφορος. Ι). ύφ’ ού : νότου λσμρού. Ο. ταχέως. 38. 3. άπεκρύπτομεν : 35 

έξεφεύγομεν. 3\ ταχέως άπήλθομεν μή βλέπειν τήν γην. 39. 3. όλΜαόων... 

των διαρμενίων : νηών των έχουσών δύο άρμενα. 1>. αις : δλκάσι. ο. έδει: 

2 καν τι συμβή Ο 17 τριτημόρια Ο* (*ον Ηβ) 308. άπό του άποστήναι Ο · 

6Χ 1 Γβδί. ( ς,πί Ιαιη τρόπου ) 
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χρεία ήν. 40. της ήμετέςας. 405. σχετλιαζόντων : βαρυνομένων. δυσχεραι- 
νόντων. βαρέως φερόντων. 415. όπηρτήσθαι : Εκκρεμείς είναι. ^ 43. α. 

Ικρίων : δρθίων, υψηλών ξύλων, ΐ». και παρειστήχειν ιφ βασιλεϊ, οΰχΐ παρι- 

σταμην. ο. έτραγφδει : ελεγε. ά. παλαμναιοτάτας : δπεχθεϊς. βαρυτάτας. 

44. 3. μέλλομεν πτήσεσ-δαι. πετομαι· ο μέϊΛων πτήσομαι,^ 45. χ&ή- 5 

σαίτο : μεταχειρίσατο. 455. ήγουν οϊτινες και την γην καί τήν θάλατταν 

φοβεϊσθε. 46. &. εις ΰποπτίαν εχετε. 1>. ανταΐς : ηγουν τη γή και τή 

-θαλάσση. 47. εψην : εγώ. 48. : χρεία ην. 49. 3. σλλα: δ^υρο, ινα. 

Ιι. πλέωμεν : γρ. εφην. 50. άπέχοντες : άφεστηκότες. δΟδ. εϊ τι κτΧ. : 

συμβαίη ήμίν δηλονότι. 52. 3. έκ τοΰ (πλησίον), εντεύθεν- 3\ σχεδόν 10 

άντΐ τοΰ εγγύς, καΐ αντί τοΰ άντικρυς. 53. 3. ουδαμώς. μηδαμώς. Ι). επει- 

%ν : εκείνον εγώ. 533. έξεκεκώψει : τά των κωφών ύπεκρίνετο. ^54. 3. 

κάθαρμα : μίασμα, ί». από τής άρκτου ών. ήγουν βορέας. 545. επαράσ- 

σει σφοδρός : επέρχεται σφοδρός. 641.1. έλαννων : 0 άνεμος. ^15. 0 απαρ* 

κτίας βαρέως έπιπεσών. 2. ώθησε : ήγουν άντέστρεψε^. 4. σνατραπηναι. Ιο 
43. κατεστήοαμεν : ήσυχη εποιήσαμεν. επαυσαμεν. 5, ό βαρνστονος . ηγουν 
ό σχέτλιος. 6. 3. ναντίλλεσθαι: πλεΐν. κυβερνάν. 13. προσδέχεσθαι: άναμέ- 

νειν. άντέχειν. 65. αυτός : δ ’Αμάραντος. 75. μετέωρος : απηρτημένος. 

8. πλεΐν : ήγουν άπέρχεσΟαι προς τήν στερεόν. 1). κατιέναι : εφη ερχεσΟαι. 
ο. εγκάρσιος : ήγουν πλάγιος. 86. ένόιδόντος : παρέχοντος. 93. τοντον 20 

(δέ...) τον (πλοΰν) : τοιοΰτον. 10. ούκ : οΰκ είχε φυσιν γενέσθαι. 1θ3. 

πλησίον των ακτών. 11. 3. προσαναπεπλάσθαι: προσπελάσαι. πλησιάσαι. 
ή προσκροΰσαι. έμπεσεΐν. 12. 3. λέγοντας : εκείνου. ΐ>. έως : εν οοφ. 

13. 3. ηρξατο : τά δεινά, α’. ελαβε τά δεινά κίνησιν. αρχήν εποίησε τά 
δεινά. 14. 3. προϊόντος : αυξανόμενου, προκόπτοντος. 1>. μεΐζον τον κλύ- 25 

δωνος; μεγαλώτερον τής ταραχής τής-θαλάσσης. 15. «τ^ουσιν. εχουσιν. 16. 

τη : τή οΰση. 165. λογίζονται \ συναριΰμοΰσι. συγκαταλέγουσι. 17. 3. 

ήν : νύκτα. 1). οΰδενι ενι νενομισμένον, τεταγμένον. Ο. ενεργόν : εργαζο- 

μένην τί. 18. 3. δία^^εροντως : λίαν. Ιϊ. αντήν : ήγουν το σάββατον. ί 
30?ν 20. 3, εικασεν : εστοχάσατο. διέγνω. ίι. απολελοιπεναι . καταλιπείν. 21. 30 

καταβαλών : ρίψας. 22. 3. στίχος Σοφοκλέους. 13. πατεΐν : κατα-.^ ο. 

παρεΓ/ειένεδίδου. 23. 3. ουσαν:άλη3ή. Ίί. ήγουν δτι ^πληρούν τον Ιου¬ 

δαϊκόν νόμον. 24. 3. έβσλωμεθα : ήγουν συνήκαμεν. 1>. άπόγνωσιν : αμη¬ 

χανίαν. παντελή απορίαν. Ιί*. άπόγνωσίς εστι το μή ε?ι.πίζειν ^ινά 
γενέσθαι τί. Ο. οΙόμενοι : ηγούμενοι ήμεϊς. 245. προσηειμεν : προς εκεί- 35 

νον. 25. παρεκαλοΰμεν ώστε προδοΰναι. 26. 3. έσχατος . τελευταίας. 1). 

τελευταία ελπίς τό σωθήναι τής θαλάσσης, ο. έπεΐχον : ήγουν έπεκράτουν. 

27. στασιάσαντος: μαχεσαμένου. 28. 3. τό τοωντον : ήγουν τό στασιάσαι 

8 εφην οηι. 10 6Χ ] Γβδί· 36 τελευταία Ο : εκ: Ν οογγ. 
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τό πέλαγος προς εαυτό. 13. λήξαντι: παυθέντι. 29. 3. παρ’: άν*. 13. σννα- 

ναπαύσηται : ήγουν συνηρεμήση. 205. Ισχνόν : επικρατούν. 30. 3. ένδό- 

σιμόν : κινητικόν, ορμητικόν. 13. ύπαντιάζη : συναντά, εναντιοΰται. 31. 

3. τφ κινουμένφ πνευματι. 13. άντεμβάλλη : Ιπικρατήση. άντικροΰη. 32. 

3.. έμβολαΐς : άντικρουσεσι των άνεμων. 1ι. ήγουν διηρμένων κσΐ όγκον δ 
εχόντων. από μεταφοράς των ψλεγμαινονσών πληγών, γίνεται δέ ή λέξις από 
τοΰ φλέγω’ άφ* ου φλέγμα παρά ποιηταΐς τό πΰρ' παρά δε τοϊς κοινοϊς φλέ¬ 

γμα δ έν τοΐς ζώοις χυμός, δ ψυχρός καΐ υγρός. 325. φλεγμαινόντων όνο· 

μάτων : ήγουν τραχειών λέξεων. 33. μικροτιρεπέστερον : άτελέστερον. 34. 3. 

τοιωδε : καιρφ. Β. άπο ; παρά. 345. ήγουν έτοιμόν εστιν είς κίνδυνον 10 

εμπεσεϊν. 37. 3. συνήκαμεν τον νουν : εγνωμεν, ενοήσαμεν (τόν) σκοπόν. 

Ϊ3. άπολείψεως : καταλ-. 39. ένόντων : δυνατών. 395. ήγουν είς άνελπι- 

στίαν, είς άπόγνωσιν, ελθόντες τής ηειΒοϋς' ότι ο-υκ έστι δυνατόν καταπεϊ- 

σαι αΰτόν τήν πειθώ- 41. 3. γενναίος. 13- από τής Αραβίας πολλοί. 42. 

σπασάμενος : λαβών. 43. άποκόψειν : έκτεμεϊν. 44. 3. άντιλήψοιτο : -λά· 15 

βοιτο. 13. αυτόχρημα : φανερώς. 455. μέσον λαμβανοΰσης. ήγουν μεσονυ¬ 

κτίου καταγενομένου. 47. εφίησιν : ήγουν άδειαν δίδωσι. 48. ψυχής ζωής- 

485. πρός τούτο: είς τό έστηκότα γενέσθαι αυτόν. 493. τό οιμόζω έπΙ 
άνδρών' (τό) ολολύζω έπΙ γυναικών. 50. 3. όλολυγαΙ: κλαυθμοί. 13, έθεο- 

κλύτονν : έδέοντο. 513. εϋθνμος : περιχαρής. 52. παραγράφων: 3. περί, 20 

3^ μέλλων άποβαλεΧν. 533, τιρεσβενει : τιμά.. 642.1. 3. έτάραττε. συνέ- 

τριβε. 13. άρα αληθές : πολλάκις. 3. λέγει : δ "Ομηρος. 4. έξαπόλωλεν : 

παντελώς ήφανίσθη. 5. άκριβεστάτην : άληθεστάτην. παντελή, φανερωτά* 

την. 6. 3. τιθέμενος : πειθόμενος. 13. τόν έν θαλάττη θάνατον άκριβεστά- 

την απώλειαν και αυτής τής ψυχής. Ο. ονδένα... άλλον ; των ανθρώπων. 25 

ά. γονν : διά τούτο. β. άπολωλέναι : διαφθαρήναι. 7. 3. είς τόν ρδην. 

13. βεβήκει : ήγουν έπορεύθη. 8. 3, διά ταΰτα. 13. νεκυομαντείαιν. 131 

τάς μαντείας (λέγει) τάς γινομένας από των ψυχών των νεκρών. Ο. μικρός : 

γρ. Λοκρός. 83. είς οΰδέν μέρος τοΰ δράματος είσήλθε. 10. 3. έν τφ τόπφ 
τοΰ (?δου. 1). ενψυχότατος : άνδρειότατος. 11. 3. ψιλοκινδυνότατος: άπο· 30 

δεχόμενος τόν θάνατον. 13. μάλιστα δειλίαν λαμβάνει. 12. 3. θάνατον : 

όλεθρον. 13. λενγαλέον: δλέθριον. 13. 3. ελίττων : συστρέφων. β}. κατά 

310 νουν στρέφων. ταύτην τήν διάνοιαν συστρέφων κατά νοΰν. | 14. έσπα- 

σμένονς : ήγουν διειληφότας. 143. πυθόμενος : ήγουν έρωτήσας. 15. 3. 

έμάνθανον : ήκουον. 13. παρ’ : άπ’. Ο. κα?^όν : εστί. 153. έπΙ τον κατα- 35 

στρώματος : επάνω τοΰ πάτου τής νηός. 17. 3. έρνγεΙν : άφεΐναι, 3ΐ 

2 συνηρεμήσ-ί» ουιη 1 : -θη Ο ρτοδ. 4 έπικρατήσει Ο ( άντεμβάλλει 

ΝΕ) 11 βχ Ν ίπδ. 14 τήν βοΓίρδί ·- ή Ο (ηυϊ ρτοΓδαδ ί&οίΐ οαπι Ν : ...δυνατόν 

τή πειθ-ώ ώστε χ. αν. 1) 19 6Χ Ν ΐηδ. (ς,ιιΐ ί&ιηβπ οΙμώζειν... όλολύζειν) 
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Ιρεύξασΰαι. αποπέμψαι. 17δ. &. άηο τής οίκείας φύσεως. α'. εκ φυσεως 
γεγονότας. 18- 3.. ήγουν κρατούντας το δόγμα του Όμηρου. Ι). ενομισα : 
ΰπέλαβον. Ο. εβέμψ : συνεφώνησα. 21. έακεναζοντο : παρευτρεπίζοντο. 

22. 3. διένεμαν : έδίδουν. καταδεδειγμένον : πεφανερωμένον. 2Β. α. 

■ νουν : σκοπόν, γνώσιν. Ιο. δει : πρέπον έστί. ο. ημήν : μισ-θόν. τίμημα. 5 

23. 3. έντάφιον : ^νεκα τάφου. 3^ άρμοδίαν οΰοαν είς ταφήν. 24. νανα- 

γίας : ναυαγία ή άτΐώλειοι τής νεώς. ήγουν του κίνδυνου ^τοΰ γενομένου εν 
τή θαλάττη. 25. 3. Άδραστεια λέγεται ή δικαιοσύνη από τίνος Άδραστου 
φερομένης ιστορίας. 3*. δικαιοσύνης. 1). αντί τοΰ αΙδεσθήσεται, ώς ται- 
νιώσεσθαι, στεφανώσεσΰαι. 26. άποδάσασθαι : άπόμοιραν δοΰναι. 27. 3. 10 

οϊ : ήγουν οΐ δντες επι τοΰ καταστρώματος. 1). ήγουν προ; ταΰτα ενησχο- 

λοΰντο. 28. 3. τζαρακαβήμένος : παραφυλάττων. Ι». το παλαμναΐον : το 
ισχυρότατον. 29. 3. τον ξένον ; τοΰ φίλου. Ι). ήγουν ό θεός ό έφορος τής 
ξενίας. 30. 3. άποθάνοιμι. : εκλαιον. ο. δ από τής Θράκης. 

ά. στέρησιν λάβοιτο. 31. 3. ό'ν : τόν Θρφκα. Ιι. νοχντνόμψ : ήδοόμην. 15 

32. 3. μέν γε : δέ. εξαπολωλέναι: διαφθαρήναι. ολλυμι ένεστώς, 
καΐ δλλΰω' ώλλυον παρατατικός* όλεσω μέλλων, και άπολώ* ώλεσα αόρι¬ 

στος- δλώλεκα παρακείμενος, δλλυμαι Ινεστώς* άλλΰμην παρατατικός* ολοΰ- 

μαι μέλλων* απωλόμην αόριστος· δλώλεκα παρακείμενος. 33. 3. όττοδραναι^: 

Ικφυγεϊν. Ιι. παρά: έγγυς- 35. νποτεμέσθαι : ήγουν ΰποχαλάσαι, ΰπενδοΰ- 20 

ναι. 36. 3. έγχειρήσαντες. έπιβαλόντες. χρησάμενοι. καλίοδίοις ·. σχοι- 

νίοις. 1»'. κάλως τό σχοινίον’ τό υποκοριστικόν καλώδιον, ώς πόλις πο- 

λίδιον. Ο. οπηγορεύκειμεν : άπεγνώκειμεν. 37. 3. τ. τροχών : των κοινώς 
καρύων. Ίί. ένδακόντων : συσφιγξάντων. ο. νφώρμει : ετάραττε. προσέπι- 

πτε και ήν ορμή ήμϊν. 375. ήγουν φόβος οΰκ έλάττων, 38. 3. διαγ&νοί- 25 

μεΒα : λυτρωθείημεν. 3*. ήγουν άνεσιν, ελευθερίαν λάβοιμεν. ^39. 3. πελά- 

ζειν : πλησιάζειν. Ι). φθάνει : καταλαμβάνει. 40, ώς ονκοίδ^' εϊ ποτέ ήδιον : 

ήγουν μετά πάσης περιχαρείας. 405. ήγουν ή κίνησις τοΰ ανέμου γέγονεν 
εΰκολωτέρα. 41. 3. ραον τό άπλοΰν* ρφδιον το υποκοριστικόν.^ 1>. αλέας : 
θέρμης, ο. έτζιδιδούσης : ήγουν προκοπτουσης. 42. 3. εξισταμενη . απερχο- 30 

μένη. άφανιζομένη. Ιϊ. πα.ρεΐχεν : ένεδίδου. 43. γρ. μεταχειρίζω και μετα¬ 

χειρίζομαι, ώς μεταμέλω και μεταμέλομαι, παρέχω και παρέχομαι. 44. 3. 

Ιιτΐίον : δρμενον. 13. νόθον : τό λεγόμενον μικρόν άρμενον λέγει, ώς μή άνά- 

λογον τή νηΐ' γνήσιον γάρ τό μέγα καΐ την αναλογίαν σφζον προς αυτήν. 

Ο. γρ. ήνεχΰραστο. 45. 3. άναλαμβάνομεν : συνάγομεν. 13. αυτό :^τό^στίον. 35 

ο. καθάπερ : άναλαμβάνουσι. 46. άποβάίνομεν : Ιξερχόμεθα από τής νεώς 
δηλονότι. 47. 3, άθήναιον : γρ. τεθνάναι. £'>’ εσχατιά : έν τελευταΐφ 
τόπφ. πας τόπος άπεχόμενος κατά πολύ τής θαλάσσης μή εχων τό πλη- 

1 ύπό Ο; εκ ΤΝ οοττ. 24 καρύων εοηρδΐ : καρείων Ο καροίων ] 
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σίον καλείται εσχατιά. 475. μάλιστα έρημοτάτη. 50,51. 3. έσάλενεν : έκι- 

νεϊτο. 3ή τό σαλεύω κυρίως επί τής νηός. 50. έπΙ μετεώρου : εφ* ύ'ψηλοΰ 
κρεμαμένη. 515. έπ άγκυρας μιας : στηριζομένη δηλονότι. 643.1. 3. ήφά- 

μεθα : έλαβόμεθα. επέβημεν. περιεβάλλομεν : ήγουν περιελαμβάνο* 

3ΐ0ν μεν. | 2. θυσιάσαντες. 3. είώθειμεν : εϊχομεν συνήθειαν. 4. 3. αΰτοΓς: 5 

τοις ΰμνοις δηλονότι. 13. έναγχος : προ ολίγου, ο. παρά δόξαν : παρ’ ε?ι.· 
πίδα. 5. έπιμείναντες : καρτερήσαντες. ο^άψυβρίστ}: ήγουν παυσηται άτα· 

κτοΰν. 6. 3. άπορον : άμήχανον. ί3. χρήσασβαι : ήμάς. 73. έπετολμήσα- 

μεν τγί θαλάττΐ] : επέβημεν· τολμηρόν ήγησάμεθα πλέειν έν τή θαλάσση. 8. 

&. άραντες : άπ-. 3^ τά ιστία δηλονότι. 1ι. άρχομένης : αρχήν λαμβανοΰ- 10 

σης. 9. έπλεομεν εκ πρύμνης άνέμφ : ήγουν εϊχομεν εξ ουρίας τόν άνεμον. 

9δ. την επιγενομένην ημέραν":\ηγον·ν την αΰριον. 10. ής... ληγονσης : τε- 

λειουμένης τής ημέρας. 11. 3. άπέλιπεν : επ·. 13. : άποκείμενον 
εϊχομεν. 12. ά^α : δμωςδέ. 13. έπαιωρουμένου ; επάνω ημών κρεμαμένου. 

14. εις ταντό : εις έν. 15. 3. πολνθρνλήχων : περί-. 3*. γρ. πολυθρηνή· 15 

των. πολυεξακουστών. περιβοήτων. ί). τυχαίων : των άστρων των οΰτω 
καλούμενων τυχαίων. 16.3. πλέων : εν τή θαλάσση πορευόμενος. έθάρ- 

σησε : άπετόλμησε. 163. ελλιμενίζειν : καταίρείν. 17. 3. ήμεΐς έλάθομεν. 

|3. άναδεδραμηκότες : πλευσαντες. έλθόντες. 18. στάσίς : ήγουν ή ταραχή 
τής θαλάσσης. 193. κατά την συνοδικήν νύκτα : κατά την συνέλευσιν τοΰ 20 

ήλίου καΐ των άστρων. 20. ήκόσμει: ήγουνήτάκτει. 21. 3. κνκεών : ήγουν 
τεταραγμένη. δ. ήγουν τά καθ' ήμάς πράγματα όποια ήσαν. ο. εΙκός : πρέ¬ 

πον έστί. 218. έν τοιούτοις : γρ. έν τοΰτοις. 225. διηγώμεθα. 23. ώνησε: 

ωφέλησε. 24- 3. έτριζε. Β. φόμεθα : ήγουν πρέπον ένομίζομεν. Ι)*. οϊω 
ποιητικώς, καΐ όΐω' οίμαι τό αυτό κοινώς, καΐ οϊομαι* φμην παρατατικός, και 25 

φόμην και ώ'ίόμην ποιητικώς* φήθην αόριστος, ο. προτονίζειν : ήγουν από 
των προτόνων ήτοι των σχοινιών ήχεϊν. πρότονα τά σχοινιά οΓς κατέ- 

χουσι τόν ιστόν τείνοντες την εναντίαν τφ άνέμφ, ϊνα μή ύπό τής βίας τοΰ 
άνεμου θραυσθή. 25. κατεαγός : κλασθέν. κοπέν. συντριβέν. 28. 3. δέ : 

γάρ. 1>. δυσκόλως πειθόμενον, ήγουν βεβρεγμένον. 29. ευτροχον εις καθαί- 30 

ρεσιν : εΰδρομον είς καταβίβασιν, εις καταβολήν. 30. 3. άποψορτισάμενοι: 

άπορρίψαντες. Ιί. την απληστίαν : ήγουν τήν άμετρίαν. Ο. βιαίας ; ήγουν 

τής γενομένης κατά δυναστείαν. 31. ήχθημεν. έπλεΰσαμεν. 313. δευτέραν : 

ήγουν τής νυκτός. 32. φδήν : φωνήν. ί3. έλαθήσθημεν πλησιάσαντες. 33. 

α. προβεβλημένη : ήγουν μικρόν προκειμένη. 1). τοσοΰτον. 35. 3.παρηγ- 35 

γύησεν : ήγουν έβεβαίωσεν. Ι). θρονς : θόρυβος. 36. 3. ήγουν μή σύμφω¬ 

νων. 13. πεφροντικότων : ήγουν φροντίδα ποιησαμένων. 37. 3. άπό τοΰ 
μή έχειν πείραν, 1). έπικροτούντων : κρουόντων. 38. έχόντων δπως : δυνα- 

36 συμφωνοΟντβς Ο 
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μένων πώς. 39. αϋτός · ό κίνδυνος. 40. ά. των : από. Ι). περί0τάνταη>^: 

ξυμβάντων. 405. μετρίως φαινομένης. προκοπτοιίσης. 41. κατασείει: τήν 
χειρα. 413. χωρικώς εσταλμένος : Ιδιωτικώς πεπορευμένος. 42. β.. διά τής 

χειρός. Ιί. νπόπτους : ήγουν επίφοβους. 43. 3. οϋς : καΐ δείκνυσι οις. 1ϊ. 
θαρσήσαί άποτολμήσαι. ο. τέλος: κατά. ά. ήκεν : ήλ^θεν. 44. α. κελητιου : 5 

είδος πλοίου, ίϊ. οπερ : τό κελήτιον. Ο. έξάψας : κρεμάσας. δήσας. ^ 445. 

μεταχειρίζεται : λαμβάνει. 45. 3. ο Σύρος : ήγουν 6 ^Αμάραντος. 13. ααμε- 

νος έζέστη ; ήγουν μετά προθυμίας ΰπεχώρησε. 46. άναλύσας : άνκκάμψας. 

είς τό όπισθεν στραφείς ή πλεϋσας. 47. 3. ένορμίζει : κατάγει. 13. λι- 

311 μένι. 1 Ο. γαρίεντι :ήδεΙ. 48. τό 'οΤμαι’ εναπολΰτως. 50. 3. ήγουν μικρόν 10 

ύστερον είσεβίβασε. 1>. είστιγαγε : γρ. εισήλασε. 525. περίαω^εϊααι : φυλά* 

χθεΐσαι. 53. εναντίον : γρ. εναντιώτατον. 54. όμοίως : τφ Ναυπλίφ 
δηλονότι. 644.1. 3. τήν νστεραίαν : αΰριον. ΐ). κατήραν : ένελλιμενι- 

σαν. 2. 3. ών : των καταράντων. 1). ένιοι: τινες. ο. προλαβόντων^ 

ήμάς. 3. ολόκληρος : εντελής. 35. έν λιμενισκίφ. 4. τα επι τή οδφ. 15 

45. 3. κατεβρώθησαν. 3^ εσθίω· ο μέλλων εδομαι, φάγομαι- ό παρακείμε¬ 

νος έδήδοκα* ό υπερσυντέλικος έδηδόπειν, έδήδοσο, έδήδοχο· ό δεύτερος αόρι¬ 

στός εφαγον. 5. έθάδες : συνήθεις. 6. υπερήμεροι γενέσθαι : ήγουν ποιήσαί 
πολλάς ήμέρας. 7. ουδέ... μετρίως : αλλά πλείστως, άδεώς δηλονότι. 8 ή^'^έ- 

σατο : ήγουν έθεράπευσεν. 9. εχοντι : άνθρώπφ. 10. 3. ήγουν καθ’ εκά- 20 

στην ήμέραν. 1ϊ. κεκρυμμένον είναι. 11. ήγουν ιχθυας τρώγοντες. ΐχθυάο- 

μαι, ΐχθυώμαι, τό Ιχθύας τρώγω. 12. οΐ: άνδρες. 13. : γρ. εδτυχεί. 
ήγουν τήν ευτυχίαν αυτών ποιείται. 14. δ προσκείμενος τή θρησκεία τη 
καθ’ ήμάς. 15. ήγουν τήν τροφήν εχομεν από των λεπάδων. 16. έπεώαν 
λάβηται : δπηνίκα άψηται. 163. ήγουν ισχυρώς εχεται. προσκολλάται. 17. 25 

γλισχρώς ; φειδολώς. 18. 3,. περιεχόμενος : άντεχόμενος. 1ϊ. λάβοιτο : κρα¬ 

τήσει. 19. 3, άψθονωτέροις : δα'ψιλεστέροις. πλουσιωτέροις. 1ϊ. άηαντες : 

έσμόν δηλονότι. 20. αίτιας : ήστινος μέλλω έρεΐν. 21. βονλοιντο : ήγουν ει 
ήν δυνατόν. 22, παρααχεΙν, παρέχονσι : δούναι, διδόασι. 24. αλέκτωρ 
άρσενικόν, αϊ^κτορις θηλυκόν. 25. εκτόπως ήδύ : λίαν χάριεν. 26. 3. αγροί- 30 

κος : Ιδιώτης. 1ι. «"^Γαι : ήγουν αι γυναίκες αί Λίβυσσαι. 27- 3. τα δώρα : 

ταϊς γυναιξ'ι δηλονότι. 1>. αΐ: αί πλέουσαι. 28. εις κοινόν προτιθέασι^. 29. 

εν άλλψ:ΰστερον άλλου. 30. άε/: διόλου. 31. 3. ξένιον : δώρον. Κΐπό τοΰ 
άγκίστρον κατεχόμενον. 32. ων ψέροναι: ά εχουσι. 33. 3. ήγουν ου βούλο¬ 

μαι. 1). τά δώρα παρά τών. 34. 3. σήν χάριν : διά. 1ΐ. ήγουν ελευθερία, 35 

31IV άδεια* όταν ένι πόλεμος και παυθή, τότε λέγεται εκεχειρία. \ 36. διαπο- 

ροίην ; ϊνα μή· 37. έπιτηδείοις : ήγουν άρμόζουσι πράγμασιν. 38. 3. ανρ- 

ρεί: συντρέχουσι. 13. λογιή : συγκαταριθμήσεις. λογίζομαι τό αναλο- 

12 και ώς οΰχ ομοίως Ο : καί γάρ ούχ ώς Ηΰ 15 ήμας Ηβ: οιη. 
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γίζομαι καΐ τό αριθμώ, παρά δέ τοίς κοινοϊς και τό ηγούμαι. Ι). 9^1/095^0- 

σννην : τήν αποδοχήν, τήν δεξίωσιν. 40. έτεροΐον : άλλοΐον παρ* δ δοκεϊ 
τισι. 41. 3. και ταντα · καί μάλιστα. Β. σχολής : ελευθερίας, απραξίας. 

42. 3. εΐκάσαι: έστι δήλον. Ι). κατέχει: κατακρατεί, ο. τήν γήν: τήν χώραν. 

43. μεγίστους εχουσι μαζονς. 44. 3. έχονσι : διάκεινται. 3^. τό έχω μετά 6 

επιρρήματος γενική συντάσσεται. στέρνων : ενεκα. 45. 3. σπαν : μετα- 

λαμβάνειν. 13. τής θηλής ■, του μαζοΰ. 46. 3. αναβεβλημένης : άνεστηκυίας. 

1>. "Αμμων παρ’ ΑΙγυπτίοις δ Ζεΰς, 47. μηλοτρόφον : αγαθήν. 475, ήγουν 
τρέφουσσν κοΰρους. 48. 3. άνεΐναι : άναδοΰνσι. 13. όμοίως : γρ. ώσπερ. 

49. δαψλεστέρας : ήγουν πλουσιωτέρας. 50. 3, πίδακας : πηγάς. Ι». άδρο- 10 

τερών : πλουσιωτέρων. ο. ονΘάτων : ήγουν μαζών. 51. 3. μανθάνουσαι : 

πυνθανόμεναι. 1). δή : τοίνυν. 52. 3. σνμβόλαιον · εμπορία, πραγματεία, 

συμφωνία. \3. νπερόριον : ξένον. 1)^ έξω τών δρων, ήτοι τών οροθεσίων. 

53. 3. μή : ου. 1>, τοιοντον : ήγουν δποϊαί εισιν οί Αίβυσσαι. 54. 3. έπειδάν : 
δπηνίκα. 15, ?·.άβ<ΰνταί : κατακρατήσωσι. Ο. φιλοφρονοϋνται : ξενίζονται. 15 

άποδέχονται. δεξιοΰνται. 645.1, 3, έ'στ’ : εως. 1}. διερ&υνήσωνται: έξετάσωσι. 
2. καλοϋσιν : παρακινοΰσιν, §πΙ τήν θέαν δηλονότι. 3. 3. αι γυναίκες. 13. 

συντρέχουσιν επί τήν θέαν. 5. 3. δ: τό γυναιον. 13. συνδραμοΰσαι. 6. 

3. επέκεινα τών μυρμήκων. 1ϊ, άμφι τοντο: περί τό θεραπαινίδων. 65. ήν 
άπασα σπονδή : έπραγματευετο. 7. σπουδή : επιμέλεια. 7δ. ένεπορεύετο : 20 

ήγουν έπορίζετο. δ. 3. μετεκάλουν. 1). αυτό : τό θεραπαινίδιον. 9. 3. 

τών γειτνιαζόντων τώ άγρφ. Ιϊ. ενδαίμονες : δλβιαι. ευτυχείς. 10. 3. Ιτα¬ 

μόν : αναιδές. 15. άποδύσασθαι; εκ-. 10-12. ήγουν από θλί'ψεως λέγω σοι 
χαράν. 12. ένήρμοσε : προεξένησε. 13. 3. έκτείνας : μείζω ποιησάμενος. 

133. τον μέτριου μεϊζον : επέκεινα του άρμόζοντος. 15. άπλήστως: άκορέ- 25 

στως. 16. 3. εν ελπίσιν ήν. Ι). ετι: εις τό εξής. ο. διαλέξεσθαι : δμιλή- 

σειν. ά. «Ιόν: δυνατόν Ιστιν. 165. εμφορούμαι : πληροΰμαι. 17. 3. και 
έν. 1). έφημερίσι : αί ήμέραι σ.ς ήγουμεθα άποτροπαίας. ο. καθ’ ας. 18. 

ένσρ^αονας : ποιήσας. 19. 3. ήγουν ϊνα έχω ενθυμήσεις. 13. νΙόν: σου. 20. 

312 κέλευε : εορώσθαι δηλονότι. | 26. φρονίμως ποιων, διατιθέμενος αυτφ. 27. 30 

α. τάττεις : κατα-. 13. χαιρετείσθω. προσαγορευέσθω. 29. 3. έλανθάνετο 
ΟΧΙ μάντις εστί. προγνους : προιδών εκείνος. 30- κατέβαλε : ενέδωκεν. 

ά^ρήκεν. 30δ. αποδημίας : εξελεΰσεως. 31. 3. άλΣ : γρ. άλλ* ουν· 3*. άλλ* 

όμως. 32. δεήσοι : δεήσειεν. 33. 3. αλλά μήποτε : γρ. ά. μήτοι. 3. φθί- 

νοντος..· μηνάς : ήγουν τής σελήνης τέλος λαμβανοΰσης. 35 

307ν 5(4).645.34. 3. άγαδόν : εστι. Ι). πεποώέναι : θαρρεΐν. 845. θάρρος 
έχειν, 55. τούς έκ : τούς καταγομένους από. 353. ήγουν τούς Εύνομιανι- 

στάς. 36. πυνθάνομαι : άκοΰω. 378, δύναμιν. 38. 3. ήγουν προστάτας 

28 τάς ημέρας Ο 
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ποιησαμένους. Ιϊ. μοιχαοβαι : διαφθειρειν. ενεδρεΰειν. 39. &- ψευδοδί- 

σκάλου : ηγουν λόγους τινάς πλαστούς συνιστώντας, τό δόγμα τοΰ Εύνομίου. 
Κ γρ. ΰφΕσχάναι. Ο. ήγουν κρυφίως πώς ιστάν, έντιΰέναι παγίδα. 40. α. 

άκεραίοτέρων : όπλουστέρων. άτελεσιερων. ίϊ. εναγχος : προ ολίγου. Ο. οϋς: 

ηγουν τούς Εύνομίους τούς ποιήσαντας προστάτην τον Κυντιανόν. ^ 41.5 

σταλέντεζ : άπο- επ αύτώ τοντω : δι’ αυτό τούτο. 1)*. ΥΟ- επ’αυτό 
τούτο, ηγουν επί τό πλανάν και άπαταν τούς άφελεστέρους. 1»^· άντί τοΰ 
εις τό ΰφεστάναι παγίδα, ο. καταπεπλεύκασιν : κατήρασιν. ενελλιμένισαν, 

42. α. δίκη : κρίσις. άΚ ηγουν ην έχειν προφασίζοντες. ίϊ. πρόσχημα : 

ήγουν προσωπεϊον, πρόφασις. νόθοι : ^^ονν οΐ μή δνιες γνήσιοι. 10 

α\ ηγουν οι παρακεχαραγμένοι τής ορθοδόξου πίστεως. ^ 433. ηγουν οι 
κίβδηλοι ιερείς. 44. &. νεήλνδες : νεωστι ελθόντες. 13. αποοτολοΐ: διδασκα- 

308 λοι. I 45. έμπηδήσαντες : έμπεσόντες. 453. ενέπεσε τή ποίμνη άπό^ μετα¬ 

φοράς των λύκων ένεπήδησε, ηγουν ένέπεσε. 48. Λ. καταδύσεις. )3. αγροί. 

τόποι, ο. μέλλουσι δέξασθαι. 483. αύτούς : τούς Εύνομιανούς. 49. άνεφ- 15 

γμέναι εισί. 50- &. μετέλθετε : κολάσατε. &*. μετήλθε αντί τοΰ μετεχειρί- 
σατο και αντί τοΰ εκόλασεν. 1). φόδρας : κλέπτας. ο. ρινηλατονντες ; άνι- 

χνεύσαντες. ερευνώντες. <1. ζηλωταί : μιμηταί. 503. σπεύσατε γενέσθαι 
μιμηταί, λαβεϊν τήν εύλογίαν την Μωσαϊκήν. 5133. ότι τής διά των γυναικών 
των Μαδιανιτών προς τούς Ιουδαίους απάτης μέμνηται. 646.1. έν τφ τα- 20 

γματι, 13. γνώμην ι κρίσιν, προαιρεσιν. 2. τούτο οπερ μέλλω ερεΙν, 4. ανη 
ρήσθω : καταλελύσθω. 43. έγχειρείσΟω : πραττέσθω. 5. α. κακίας : γρ. 

πονηριάς. 6- &· νπόθεσιν: πράξιν. υπόθεσις ή έν τοΐς δικαστηρίοις- και 
τό καθ’ ύπόθεσιν σχήμα δταν τό μή δν ώς δν λαμβάνωμεν καί ή άφορμή 
ήτις μετά τούτων έστί. δ άγων έστω δηλονότι, 1)'. δρόμος ή ενέρ- 25 

γεια και δ τόπος ένθα τρέχει τις. 7. 3. άπό τού λαού τής εύσεβείας. ϋ. 

ήγουν σαλεύσωσιν. 8. α. ήγουν δπερ ελαβον νΰν εν συνηθείρ. Ιϊ. πεποίην- 

ται : ήγουν έσχήκασι. 9. τζροστησάμενος : προφασισάμενος. Ιϊ. αύξάνη. 

1)^ ήγουν επιτηδεύεται λαβεϊν κέρδος. 10- δρφύτητα : σφοδρότητα. Π. 

κατεργάζηται : κταται. 12. &· άφορίζομεν. εκκήρυκτον ποιούμεν. 30 

14. πρέποντες : άρμόζοντες. 15. εύρήσει : δ θεός. 16. έντελεϊς τούς μισθούς 
έχοντας. 18. &■ έπαράσαοθαι : κατάραν ποιήσοσθαι. 1). μαλακίσηται : 

ήγουν χαυνωθή. 19. έπβξέλθη : ήγουν κόλαση. 20. άναίτιος : άτιμώρη- 

τος. 203. έν μόνον : ποιήσατε. 21. δ7κύσατε : αυτούς. 23. α. παραχαράτ- 

τοντας : καταλύοντας. 1>. περιαγάγετε. πέριξ τής πόλεως άγάγετε, 235. κατα- 35 

φανείς : φανερούς. 24. α. οϊτινες : οποίοι. άπό των Ευνομιανών. 25. &· 

2 δοΐι. Ιθχίαπι ΜΕπΐίβδΤβ Γθδρΐοΐί, ηΗ διδασκάλους (τινάς) ηεο διδασκάλου 

(τινός ) εχδίΕόΕΐ 5 Εύνομίου ^ο^ί. εοΓΪύ. ( 6βυ Εύνομιανούς εεα Εύνομιανιστάς) 

19$. ΙΧΧ, 31, Ιδδδ. 
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οροθεσίων. 13. άποδιωχθήτωσαν. 26. άμειαγώγητον άποφέροντες : άζημίω- 

τον, άνυστέρητον, ολόκληρον άπολαμβάνοντες. 27. 9·. έηαρατος : ειη τό ανα· 

θέμα, αή έ'στω κατηράμενος. 28. &. παρεϊδεν : παρέβλε-ψεν. ίί. παρήκον- 

σεν : ήγουν παρέργως ήκουσεν άκούσαι κατεφρόνησεν. 29. τούτους : τούς 
Εύνομιανούς. 295, λέγομεν έχειν τήν τάξιν των Άμαληκιτών. 30. δια- 5 

ταττόμεθα : διακρίνομεν. 31. ήγουν περί τοΰ λαού τού λαβόντος τό λάφυρον. 

33. 3,. μεταμέλοιτο : εϊθε. 1>. μέλοι : είθε φροντίς εϊη. 34. ύμϊν : καί. 

312 6.646.35. 3. ήγουν βραδύνει, μέλλει καΐ αντί τοΰ άπόκειται, και 
άντί τού φαίνεται ποιητικώς. εκών : εθε?ι,ουσιως. 353- νπ αναγκης ' 
ήγουν άκων. 36. χρή ' πρέπον έστί. 375. 3. υπό ποιων οφθαλμών. Ι). 10 

ΟΪ οφθαλμοί εικόνες εισΙ των τής ψυχής παθημάτων. 38. παρ’ : άφ*. 40. 

προτείνει : προδίδωσι. *41. 3. άπούίόο^νοίς : πιπράσκουσι· 3^. γρ. άποδο· 

μένοις. 42. δικαίως. 43. 3. αΐ τυραννίδες : αϊ άρχαί. 1». έπέτρεπον : 

παρεϊχον. 45. 3. ;^αΑεπο7' : ήγουν δύσκολον. Ίο. επανάγω μεταβατικόν* 

έπανήκω άμετάβαχον, καί καθήκω. 47. ελέγχοντας : έξελέγξοντας. μαρτυ- 15 

ρήσοντας. 48. κα}^σωμεν : κράξωμεν. 

7.646.495. ήγουν διαδοθείσης φήμης. 647. 1. πέρα : επεκεινα. 3· 

πέφηνεν : εφανερώθη. 4. προφάσεως : αφορμής. 5. 3. επί : εις ίϊ. ετρα- 

γφδησε : ήγουν έκήρυξε προς πάντας. β. 3. εύχομαι τραπέσθαι. Ι). «κεί¬ 

νον : αυτόν. 0· αττα : έκεϊνα. 68. ήγουν γευδώς καθ’ υμών είπε. 8. 3. 20 

χρήν : έπρεπε. 3\ χρεία ή, χρεϊ’ ή, χρή" χρεία ήν, χρεΐ’ ήν, χρήν. 9. 3. 

τεκμαίρεσθαι : γρ. σημαίνεσθαι. 1ι. μή δ’ ό'τί : μηδέ τί. 10. 3, μάλιστα : 

έχρήν. ίΐ. ήγουν συνόντας ήμϊν. 12. άμε?ιώς έχετε. 
8.647.14. 3. έρδίς : μέλλων ποτέ ούχ υποτάσσεται εί μή εϊη άόριστος. 

άΚ κακίζεται τό *ού μή έρεϊς’· τό έρώ γάρ ούχ ύποτάσσεται. 'ού μή φής’ 25 

312ν γάρ έθελε* τό 'έρεϊς* γάρ ούδέποτε υποτάσσεται. 1 17. επιΒεϊναι : τινι δη¬ 

λονότι. 18. 3. δχετε : διά τήν υγείαν, Ι). έστέ : διά τά πράγματα, ο. ούκ 
αμελές \ άλλα μεγάλη επιμέλεια. 185. ήγουν ούκ εστιν έν άμελείφ γνώναι 
Οπως έχετε. 19. είδέναι : μαθεϊν. 20. βούλομαι, δι’ έφέσεως έχω. 22. 

άφήρησθε : εστερήσατε. 225. ήγουν έγεγόνειμεν άπό των αυτών γονέων. 80 

23. άνατροφαί. 25. 3. εμέ φκείωσε σοί, καί σέ Ιμοί. ΐϊ. ώς : ώσπερ. 

26. όυσημερία : δυστυχία. 27. 3. άντί'Ιους : ήγουν ενάντιος, δυστυχής. 1). 
ενταύθα : τότε· επίρρημα αντί επιρρήματος. 30. 3. εϊη νομεύς : είθε 

γένοιτο παροχεύς. 303. τοιαύτης ακοής. 

9.647.32. 3. βαθύ : έσχατον, πολύ. 1>. λιπαρόν : ήγουν νεάζον και 35 

υγιεινόν* φ εναντίον τό άωρον. 1)’. λιπαρώ τό έπιμόνως παρακαλώ. Ο. 

περιμείνοιεν : εύχομαι άνα-· 345. τώ διδασκαλειω: ήγουν τή Ικκλησίςι. 36. 3. 

20 αυτόν οιη. 253. «χ 1 άβδίιιιιρδί 30 έγεγόναμεν Ο ( φιιί ίη ΙβχΙη γεγόνει- 

μεν) 31 οΐκείωσε Ο 
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άριθ/ίος : ηγουν λόγοο. 1). ίηαυτοίς ; χρ(5νοι.ς. Ο- ώς : οιι. ά. τήτες : 

τίγουν το*φ ιφ Ιιει., ώσπες χτίμεοον τό ’τανχ^ χϋ ημέρςι" δφ’ οΰ τό σήμε¬ 

ρον ύ·. χμχά τόν παρόνχα χρόνον. 37. ίχαταπε/χ^ιβει'ς: άιιοσχολείς. 375. το 
/χόνιφνησε. [εΐφρσνε.1 38. 3. τό δε ; ι^σε. Β. τ*ν όνο/χάτων : ήγουν χών 

Ρήξεων. 39. διά ι6 χαρίεν. ^ ^ ® 
10.647.403. εταίρους : συντρόφΟ'^ξ· 41. 3.. κατασπαζομαί : γρ. α-. 3. 

ηγουν, προσφΟέγγομαι. 13. /ιακαρία : γρ. σεβασμία. 415. ηγουν πάλαι εβου- 

λόμην εγκαλέσαι σοι, κατηγορήσαι. 42· εψ οϊς : διότι. ^ 48- 3. παρεωρα^ε 
νος: «ατεφρονημενος. παρεωραθείς. καταφρονηθείς. Ι». £φ οϊς : διότι.^ 435. 

οΰδεμίαν αδικίαν εργάζομαι. 44. δαα: τοσαντα. 45. 3. εί>ν : «αΐ ηδυνα- 10 

μην. 13. έντνγχάνειν : επί. λαμβάνειν. 46- διατρίβ^ε : διάγετε. 

618.15. πείραν λαμβώνεσΟε τής τύχης. 2. 3. έπρατταν^ πονήρως ι έδυστυ- 

χουν. 3*. ηγουν έδυστΰχουν τό ήμισυ εΐ ελάμβανον υμετερα γράμματα. 

3. 3, των : εν. "Β- των χαλεπών ; εκείνων των κακών δηλονότι. 5. τ^ήζ · 

μετά. 6. ψ ■ ψυχήν. 7. 3. εμμένειν : παραμένειν. διατίΟεσΟαι φυλάττειν 15 

την σχέσιν εν εμοί. ΐ>· κρείττω : επικρατεστέραν. Ο- δαιμόνιας : τυχηρας. 

8. ει. είμαρμένης : τής τύχης. Ι). ρημάζουν : γρ. ρευμάτων, ηγουν κινήσεων. 

11.648.9. 3. περιψ : ηγουν ένίκησα, νικητής εγενόμην. 3*. ηγουν 

ΰπερίσχυον. περίεστιν άντί τοϋ υπερισχύει* και άντι του ζή* και αντ^ του 
περιουσία εστίν. 10- 3. μηχαναϊς : έπιτηδειότησιν. Ιί. εκκλινας ηγουν 20 

άποφυγών από μεταφοράς των έκτρεπομένων τής όδοΰ. 11. κεκρατηκατε^: 

ηγουν Ιγκρατεΐς έγενεσ-θε ημών. 1ΐ5· το μη γενεσΟαι με Ιερέα- 12. και. 

ήγουν τό γενέσ-βαι μέ ίερέα- 13. είχον φύσιν προελέσθαι. 135. κατ’ έμε* 

ήγουν κατά τήν Ιμαυτοΰ δΰναμιν. 14. τόν κόσμον έλογιζόμψ : τήν κατα- 

313 στάσιν ένενόουν. 15. 3. έπαγαγόντος. 1 ουχι εκείνο τό πράγμα. 10. 3^ 25 

νομέα: ηγουν πάροχον. Ιϊ. τοΰ βιον : τής όλης ζωής- 1> . (η του νΰν η) του 
παντός πράγματος. 17 3. ήγουν του δο^έντος. προστάτην : ήγεμονα. 

οδηγόν, ο. εννεάσας : τήν νεότητα διαβιβάσας. ο'. τό νέον τής ηλικίας δι«- 

βιβάσα^. άνατραφεΐς άπό νεότητος. 18. 3. τ^: ου'ση. 1>. αχολη: άδείςι άπό 
πάντων των πραγμάτων, ήγουν τή μή δεχομένη μηδεμίαν τινά οχλησιν. Ο- 30 

θεωρία : σκέψει. 19. όπόσον. 20. 3. άψοσιώσασθα^ : αποδουναι. ^ 3 . 

άφοσιώ φασιν άντι του καθαιρώ, καΐ αφανίζω, καΐ άφοσιώσασθαι το μη 
εντελώς ποιήσαι. αλλ* ώσπερ όσίας ^νεκεν* δπερ δοκεϊ λέγεσθαι^ Ινταΰθα. 

παρά δέ τφ Θεολόγφ Γρηγορίφ άφωσιωμένον δοκεϊ λεγεσθαι τό άποδεδο- 

μένον. 13. μετά του. 21. άρκέσω : ικανός εσομαι- 22. παραδούς πλήθει 35 

35. άποσταλείς θχ αποπεμφθεΐς ϊη φυοιΪΗΐη ϊεχίυε ΕηίίεΓ&ρδο ρτοδ. βχβΐ^ηΐβ 

4 εΰφρανε 3.ά ήσε 37 βρεοίταί υΕ τεοΕε ίπ ; ^ 14 εν τι οια Ο 15 παραμενεϊν Ο: 

οοΓΓ. ; ηί Βοΐιοΐ. 011Π1 ίβχΕυ ί&οεΓοΕ 17 ρευμάτων Οΐ 26 ίά& βχ I άεδυιηρδί )1 6Χ 

}Ν ΐιΐ5. (παρόντος Ν) 30 ή δεχόμενη Ο; 6Χ I οογγ. 
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οχλήσεων. 23. 3. προσβα?χώ : σκοπήσω- 1). ά': κάλλη. 24. μακαρίαν σχο¬ 

λήν λέγει τήν άδειαν των πραγμάτων. 255. &. είδείην : γινώσκοιμι. 3^ 

γινώσκω ενεστώς* εγίνωσκον παρατατικός* γνώσομαι μέλλων, και ειδήσω, 

καΐ εϊσομαι* εγνων αόριστος* εγνωκα παρακείμενος, και οίδα, ου τό δεύτε* 

ρον οίδας, και πλεονασμφ τής 'θα’ συλλαβής καΐ συγκοπή οισθα* ήδειν ύπερ* 5 

συντελικός, καΐ εγνώκειν. ειδώς μετοχή άπό του 'είδηκώς’ άχρηστου κατά 
συγκοπήν* άπό τοΰτου εϊδοιμι ευκτικόν, και τροπή τής 'μ^’ ε^ς *ην* είδείην, 

και Ινα μή συνεμπέση τφ 'έάν δοίην’ κοί 'παράσχοιμι* γίνεται τό *δει*, 'ε’ 

και 'ι’. 26. δέ : όμως. 27. 3. οδν; λοιπόν, α*. τό οΰν αίτια. 28. 3. 

επάρατε. 3*. ήγουν ευξασθε δι’ εμέ. "Β. δσοι: καΐ εκείνοις. 30. 3. παρεγ- 10 

γνήσατε : παράδοτε εντειλάμενοι. παρακελεΰσατε. 31. εστερημένος στε- 

ρηθείην. 32. 3. μέλλω γνώσεσθαι. απόβασιν : χορισμόν. 13^. χορι- 

σμός φιλοσοφίας. 33. έπανάβασιν : ήγουν προσέλευσιν. γρ. έπίβασιν. 

12.648.34. ϊθΐ: ελθέ. 35. 3. άπεκόπης : (παντελώς) έξεβλήθης. Ϊ3. εις : 

καιρόν : (μέχρι καιρού). 36. 3. ο : τό εις καιρόν χωρισθήναι. 1ϊ. διωρι- 15 

σμένον έστί. 37. σαφώς : αληθώς. 38. 3. 6 ; ών. 1). όσιας : δικαίας. Ο. 

τό χρεών : ήγουν ό θάνατος. 39. 3. εφθασε : προέλαβε. 1). μετρφ : ποσφ. 

ο. τιμωρίαν : κόλασιν. 41δ. 3. επανέλευσιν. 3^ κάθοδος έκ τής έζορίας 
υποστροφή* κατήχθησαν οί φυγάδες εις τήν πόλιν. 43. 3. ήγουν μηδαμώς 
έχουση μνήμην τών κακών. Ιϊ. ήγουν άμνησικακίαν. 44. ...ά^ε : φέρε, ήγουν 20 

επαινεί. 46. άποθνμιον : μισητόν. 

13.648.17. ήγείσθω : ήγουν άρχέτω. 649.1, ήγουν τόν άνθρωπον τόν 
διακομίζοντα τά πανηγυρικά γράμματα. 1δ. άπαγγέλ?^ι. ερμηνεύει. 2. 

3. τήν κεκυρωμενην. Ιί. έννεακαιδεκάτην ; κατά. 3. 3. Φαρμουθί: 

Άπρι[λ1λίφ. 13. ταντην ; τήν έννεακαιδεκάτην. 4. 3. τής άναστάσεως. Ι). 25 

μυστήριον : τήν εορτήν. 5. 3. προσιόντα ; προσερχόμενον. Β. επανιόντα: 

ήγουν έπαναστρεφόμενον. δδ. αξιον κρίνατε. 6. 3. αμοιβή : αλλαγή. 1). 

έκάτερα : μέρη. Ο. οστις : ό διακομιστής. 7. έθος : ήγουν συνήθεια. 9. 

ύποστάς : τολμήσας. θαρρήσας. ύπομείνας. 10. 3. ταϋτα : τά γράμματα. 

3*. ήγουν τά γράμματα τά καταννδ?Λοντα τό άναστάσιμον μυστήριον. 13. 30 

313ν καταπείθει. [ 11. έντενθεν : άπό τοΰδε του πράγματος. Ιΐδ. ήγουν τό ποιή- 

σαί με Ιπίσκοπον. Ιπίσκοπος γάρ λέγεται ό επιτηρητής τής πόλεως ήτοι ο 
νΰν λεγόμενος πατριάρχης. 12. κακοβουλίας. 14. 3. διαβάντι : είσελθόντι 
εις τά άδυτα. 13. ά^ΙΛ’ δστις : άλλ’ έκάλεσεν εκείνον. 15. 3. δεϊται αίτη- 

θήναι υπό του δήμου, (και τόν δήμον ποιήσασθαι ευχήν υπέρ αΰτοΰ). 5. Β5 

όημαίτητος : ήγουν ζητών ευχήν υπό του δήμου. 16δ. συντυχία : συνέλευ- 

σις. 17 3. 6 καιρός : καί. 13. έπιβεμένων : βιασαμένων' σχήμα καινοπρεπές. 

145. 6χ λ ΐη8. (5ϊδ) 15 δ καΐ ταίς Ο ι: δς ταϊς λίβΙΙεοΙι. 36α αά είς καιρόν 
35 ρεΓρεταιπ. ίηϊ». Ο ( τεοΕε οοπίτα ςοΙΙοο. I) 34 είς 1:καί Ο 35 εχ 1 ίπδ. 
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18. ε(τχον ειτΐεΐν : ενοί^'ψο δηλονότι. 19. ^γαλημα : αμάρτημα. 21. ά^'θεί 

λεαβε : προεκρινατε. ^ . 
14.649.22. 3.. αμύνουσί : βοηθουσι. εκδικηταί κα-θίστανται. ο. (χπεχω : 

λαμβάνω. απέχω σημαίνει δυο* τδ λαμβάνω καΐ διίσταμαι- ως τό άπεχε 
μου, καΐ άπέχω τά τροφεία άντί τοΰ λαμβάνω. 23- 3. : του Καρνα. 13. 5 

ΐκετείαν : δέησιν. 24. αίδονς αξίαν. 243. ^γουν πώς έστιν άργον ΐερεως 
ίδιον. 25. πΒραδεΙν : παραβλέφαι. 26. 3. άφήκεν : έκών. ΐΛ.^αφ^ρεθη : 

^γουν άκων εσχερή^η. 27. /?ε)5ίάσθαι: δεδυναστεΰσΰαι. άφαιρεθήναι. 28.3. 

κατέστημεν. Τι. άδικίαν ποιησασι. 
15 649 32. 3. σννωσθηναί : ηγουν συμβληδήναι* 3’. γρ. συνωνηθη· 10 

ναι. 33. «ατά μίμησιν κυλίνδρου. 35. ίξετάζομεν : κίνησιν έρευνώ- 

μεν. 40. τ^ς ■ ρητή γεωμέτρας εστιν ή δι’ άρι-θμών γνωρίμη. και 
5ητά μεγέθη τά άλ?.ήλοις σύμμετρα- τά δέ ασύμμετρα άλογον, μή έ'χοντα 
λόγον, πρός άμιλλαν, ένταΰθα ο^ν, ώς οίμαι, 5ητήν την ώραν έκάλεσεν. 

16.649.42. 3. κλινοπεχής : ασθενής ών. 3^ έν τη κλίνη κείμενος. 15 

Ιϊ. ντιγιγόρευσα : έξέδωκα. 43. κομίσαω : λή·ψη. 44. και συν ^ασι τουτοις 
οίς εΤπον- 46. εξήπται : έξηρτημένα εστί. 650.1. δαπανμ : διαφθείρει. 
1). άπελθοντων : άποθανόντων. 2- ήγουν μή ηειραΟείς. 3- επιαχεβεν : κρα- 

τηθέν. 4. 3. εκ τούντεΰθεν ερρευσεν. 13- μετέβαλεν : μετηλλάγη. μετε- 

βλήθη. ο. πανσαίμψ : είθε λήξαιμι. 48. ήγουν απέθανον. 5. μεμνημένος ; 20 

ήγουν εζων. 6. δγιαίνοις : εϊθε, 8. 3. αρχήν ποιησαμένη. : 

καΐ έκεΐνος. Ο. καΐ συν αυτοΐς έγένετο. οίκείος γέγονεν. ^ 9. 3. κατα- 

314 θόμιος. το εναντίον άποθΰμιος. 3’. προσφιλής. 1>. · διά μέσου- 1 ο. 

οίδά σοι χάριν. οφείλω σοι χάριν. 11· κατα τι. τ / . 
17.650.14. τωδε : τφ γραμματοκομιστή. 15. 3. εχοντι μεγαλοπ^επειαν' 25 

15. α·γει τον δείνα'ή εύφημία. 16- πεπληρωμένας ποιήσαντι.^ 17. ηλ^ν 
αλλά: δμως. 18. 3. ηαροπόδας : έκ τοΰ σύνεγγυς. 1ι. χάριν : αμοιβήν, ο. 

εΐιφημίας. 183. άντιδοξάζεται. απολαμβάνει. 19. μν^ίων : πολλών.^ 20. 3. 

αμφισβητώ σοι τοΰδε' άμφισβητώ σοι περί τοΰδε. 3^ φιλονεικώ. αμφι¬ 

βάλλω. 21. συ^χωραΰσί : εχειν με δηλονότι τά πρωτεία. ^ 30 

18 560.22. ό δείνα : τις. 24. 3. συμπολίτας. 3\ πολίτης 6 συμπο¬ 

λίτης, ώσπερ καΐ ήλιξ 6 όμήλιξ και πατριώτης ο συμπατριώτης. 25. τφδε . 

τφ γραμματοκομιστή. 253. το ' μακάριος” έπί τοΰ ζώντος και επί τοΰ απο- 

■ θανόντος τάττεται- τό δέ ^μακαρίτης” έπΙ τοΰ άποθσνόντος. 21. Ά.^ μηδέν^: 

αττικόν αντί τοΰ μή. άμελεϊσθαί ; καταφρονεΐσθαι. Ο. τ^δε : ήγουν εν 35 

τή χώρμ ταυιτ] εν ή κατοικοΰμεν. 28. ήγουν τά πρωτεία. 29.^3. ως :^εϊς. 
1ϊ. ήμάς : υ-. Ο. διανομήν καΐ ρόγαν- 30. 3. ήγουν χρησιμοις εις την οδόν. 

7 παριδεϊν Ιοοο περί- ρτοΐ). Επίε οου1θ5 Ϊια5ηΐ1 13 εύλογον Ο : εχ ΙΝ 

€0ΓΓ. 25 τφδε Ο ι: τφ δεϊνι Ηβ (βίο 34) 

δοοίί ΐηεάΐίΐ ΕρΐδίοΙε άί δίηβεϊο 231 

3^ έφόδιον τοΰ κρατούντας ήτοι βαστάζοντας, καί τοΰ διδόντος. 31. 3. 

παραπέμψαι: εμέ. 1). εξειν : γενήσεσθαι. 32. 3. παρ’ : απ’. 13. τωόε : ήγουν 
Τφ βουλευτή. τφ γραμματοκομιστή. 325. 3. συστήναι : μαρτυρηθήναί 
σοι. 3^ συνιστώ σοι τον άνδρα, ήγουν μαρτυρώ σοι. 

19.650.35. 3. αίτια : μέμ-ψει. ί). δοκεΐ μοι, κατ* έμαυτόν. ο. τήν 5 

κοινωνίαν : τό γράψαι (πρός) τούς δυο εν ταύτφ. 36. διφκισα : διεχώρισσ. 

ϊ>. οικίζω τό ποιώ πόλιν οίκεΐν. διοικίζω δέ τό διαχωρίζω. οΙκώ τό κατοικώ* 

διοικώ δέ τό διευθετώ. 373. προσείρησθε δή : χαιρετίσθητε οΰν. 38. τον 
έπιδιδόντα : τον άνθρωπον παρέχοντα. 39. εστάλη : επορεΰθη. 398. ενεκα 
τοΰ δήμου. 40· 3. βάλψατε : εΰφράνατε. ί). κατά τήν ένονσαν δΰναμιν. 10 

41. συνέστη : καΐ εμαρτυρήθη. 415. ήγουν βουίιοίμην μετά έφέσεως. 42. 

μήν : δέ. 43. ^αέλείν: φροντίδα είναι. 44. 3. έπψελώμεθα : γρ. επιβάλω- 

μεν. 3^ επιβάλλω τφ δεΐνι’ ενταύθα δέ διά τήν προηγησαμένην πτώσιν 

συνετάχθη γενική. 

20.651.1. 3. περιήν : ήγουν έζη. λ), ό μακαρίτης : ό προτεθνηκώς. 15 

2. 3. πρόξενος : ήγουν άνάδοχος. 15. διαφερόντως : καθ’ υπερβολήν, γρ. 

314ν έξαιρέτως. 3. άπαντα : άνθρωπον. 4. ενστομία : εύγλωττίφ. | 6. 3. άνε- 

■ψίόν : ήγουν τον εξάδελφον. 15. μνησθώμεν τής χάριτος. ενθυμηθώμεν. 

7. απέτισα : ήγουν άπέδωκα. 8- 3. παροϋσι : έν τή πόλει. ίΐ. συστήσαι : 

μαρτυρήσαι. 20 

21.651.10. παρά : έστί δηλονότι. 11. μέλλει: είναι παρά σοι ή μνήμη 
τοΰ Θεοδώρου. 12. 3. καθήκονσι : καί δικαίοις. 13. ανεψιόν τον εξάδελφον 
λέγει. 14. βουλή. 143. χάριτα παρασχών. 15. 3. ώς : δτι. άθρόοι: 

δμοΰ. Ο. προσαγηόχασιν : έκόμισαν. 16. ονασθαι : ώφεληθήναι. 19. επι- 

ζητεΐται : γρ. αίτεΐται, ήγουν ζητείται* ήγουν ζητοΰμενόν έστι. 25 

22.651.20. 3. πώς οϊει : ότι ήσθην. 13. οδν : δή. 22. 3. φωνή : τή 

κελεΰσει. 13. κατά τόν νόμον ον έχουσιν οι άνθρωποι υίοθετεΐν. 24. 3. 

μισώ : ήγουν εχω κακώς. 245. ήγουν τάς κεκρυμμένας Ιλπίδας. 25. υπετέ- 

μετο : αντί τοΰ έκυψεν. 
23.651.26· 3. τοιοϋτον κτλ. : πραγματική άπόδοσις. Ι). τροφή : ,άνα- 30 

τροφή. 28. ουκ ήσπάσω : οΰ προσεϊπες. 29. πράς : διά. 30. δηαγορεύειν : 

λέγειν. γράφειν. 32. ύγιαίνοις : -η 32. γρ. κάλλιστος. 

24.651.34. σννεξνψονσθαι. 35· μνήμην έχειν. 36. ήγουν επελάθου 
ήμών. 37. σνχνοϋ : αττικόν- πολλοΰ. 38- άλλήλοις : εμοί σε και σοι εμέ. 

25.651-39. 3. συμπρόεισι : καί συναυξάνει, έπιδίδωσι. 13. τοΓς : συν. 35 

398. πρόσθεσις τής φιλίας. 652.1. 3. ομοίως : ώς εγώ σοί. 1). β'χων : 

διακείμενος. Ο. άγεις : εχεις. 2. 3. πραγμάτων : οχλήσεων. Β. οχλου : 

6 6χ 4 ΐηδ. 11 βουλοίμην... άν ά. Ο ι: βουλοίμην... ά. Ηβ 14 συνετάχθη 
7 : εσυντάχθη Ο 34 έμοί σοΙ καί σοι έμοί Ο : εχ 7 οογγ. 
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και τον πλή-θους. 3. κλέψας : λάθρα εκβαλών. 3., διαχωρίσας. 4. δημο¬ 

σίων : πραγμάτων. 45. προς μέτρον : εις γραφήν. 5. μήνυσαν : οτι ούκ 
άγεις σχολήν δηλονότι, 6. δ'περ νπώπτενσάν τινες. 7. μετάνοια ή υστε¬ 

ροβουλία. 
315 26.652.9. άσχυγεηόνων : των πλησιόχωρων χή Κυρήνη. 10. χάριν 5 

αυτών των πόλεων. 1ΐ5. ηροσέσται: γενήσεται. 12. 3.. οΐκεΐον ποιείς. 
13. χή κοινωνία : χη μετοχή. 125. διά τήν ευεργετικήν προαιρεσιν. 13. 

ευδαίμων εΤης. 148. υπαγορεύει: }^γει. διδάσκει. 

27.652.16. 3. δέ : καί. 1). ή τήν φιλοσοφίαν ή τό διάγειν καλώς, 
ο. αρετή ίππου τό τρέχειν καλώς, και αρετή τής φιλοσοφίας τό διαγειν 10 

καλώς· ώσπερ καΐ του ξίφους αρετή τό σφαδαζειν η το κοπτειν. διαγω¬ 

γήν άρίστην τήν από φιλοσοφίας. 163. τιμήσεις την αρετήν εν τοΐς ζώσι, 
οΰσι. 17. 3. μεχασχονσιν : τιμήσεις από κοινού. Β. εν άπονσι : έν τοΐς τε- 

λευτήσασι. 18. θαυμάσιος : γρ. θεσπέσιος, ήγουν ό θειος. 19. 3. άμεινονος : 

μακαρίας. Ι). δοκεΐ : ήγουν παρεϊναι, . 20. τούτον : του Αμυντιανοί5. 205. 15 

αύτανεψίον : πρωτεξάδελφον. 

28.652.23. 3. άφιέναι; συγχωρεΐν. 13. ει τό δεΐν ούκ άπο του δέον 
συναλείφεται. διότι ούκ έπι πάντων λέγεται έφ ών το δεον' αλλά δεΐν μεν 
φήθην γράψαι" λέγεται, καθά καΐ 'δέον φήθην γραφαι . δεΐν δε ον γενεσθαι 
τόδε* (εγένετο τόδε) ού λέγεται, ώσπερ τό 'δέον γενέσΟαι τόδε* (εγένετο τόδε). 20 

καΐ τό πλειν έξ ανάγκης ούκ άπο τοΰ π?^ον γίνεται, επει και αυτό ουκ επι 
πάντων λέγεται έφ* ών τό "πλέον* πλέον μέν γάρ δυναται τοδε τούδε λεγεται 
'πλεϊν δέ δΰναται’ ού λέγεται. ο. όφειλήματα : αμαρτήματα. 248- εδωκε 
δίκην 6 τιμωρηθείς* ελαβε δίκην δ τιμωρήσας. διδωσι δίκην ο κολάζομε- 

νος* λαμβάνει δίκην δ κολάζων. 2δ. 3. ούν : λοιπόν. Ιϊ. νπεριδων : κατα- 25 

φρονήσας. 
29.652.26. τον : ενεκα. 27. 3. αΗιώ : ήγουν μέμφου. 13. ίπψεληθείς. 

278. καταφανές ; ήγουν διάδηλος. 28, ά^εις : έχεις. 285 . 3. καταπονουμε- 

νοις : ήγουν τοίς άδικουμένοις. επ : εις. θ· άνεφγμενον εποιησας. 

30. &· δτιως : πώς. 13. κοπτόμενον : ήγουν δχλουμενον. 31, πολλών : πρα- 30 

γμάτων. 32- ον : 6 άνθρωπος. 335. μή λαμβανεχω τινα βοήθειαν απο 
σοϋ. 34. τε : γε. 35. ούν : έστω δηλονότι. 36. 3. άψικωμαι \ παραγενω- 

μαι. Ι). δήθεν : τάχα. ο. αΐτιασόμενος : ήγουν μεμ-ψόμενος, 37 · ήγουν 
επικλείσαι, ένώσαι* από μεταφοράς τών ένουμένων εν τώ ζνγφ : έναποκλεϊ* 

σαι. 39. 3. ϊδωσιν : θεάσονται. Ιί. τών : από. Ο. τοίηηενθεν : ήγουν τό 35 

έξ εκείνου. 40. ήγουν έξομεν. 41. 3. τοΰ λοίποΰ : εις τό εξής. 1>. διηγή- 

σεται μετά κλαυθμού τάς συμφορςά. προσανακλαίομαι τφ δεϊνι τάς συμφο¬ 

ράς. 42. άντι τού δειλιάσεις. 43. 3. γνώναι. συγγνωμονήσαι. 3^^. συγ- 

17-23 ίοΐιιιη 3θ1ι. ρβτρβΓίΐιπ ίη ίοΐ. ρτ^βο. ίΓδηδυτ. Ο 
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γινώσκω σοι αδικίαν* άντί τού 'επίσταμαί σοι τάς αδικίας*, γινώσκω γινώ· 

σκεις γινώσκει* τά δυϊκά ιστόν ιστόν κατά συγκοπήν* τά πληθυντικά ϊσμεν 
ϊστε ΐσασιν. 653.1. τζοιεΐν : ήγουν εύεργετειν. 4. ποριζόμ-ενος : ηγονν 
εύρίσκων. 

315ν 30.653.5. ώς : ϊνα. | 6. 3. άδικοίης : άδικέαι. αδικώ* και ή μετοχή ο δ 
άδικέων δ άδικων, τοΰ άδικέοντος τού άδικοΰντος* καΐ τό εύκτικόν άδι· 

κέοιμι άδικοϊμι, και τροπή τής 'μι* εις "ην’ άδικοίην, τό δεύτερον άδικοίης. 

τοιούτον τό εύδρομοίης και εύδαιμονοίης και πολλά έ'τερα. 1). αδικίαν πά¬ 

σχει. 8, εοικα δοκώ. 9. 3. πρατχομένον ήγουν άπαιτουμένου. 3*. και 

άπαιτουμένου. γρ, εϊσπραττομένου και πραττομένου' πράττομαι σημαίνει δύο* 10 

τό τε λαμβάνω καΐ δίδωμι. 
31.653.11. ού ψνχάς λέγει τών πόλεων, αλλά ψυχάς ανθρώπων, εφό¬ 

ρους τών πόλεων* τούτο δέ φησι κατά τήν Ησιόδου δόξαν* εκείνος γάρ τούς 
τοΰ χρυσού γένους δαίμονας λέγει μετά τήν τελευτήν γεγονέναι και φύλακας 
υπό τού Διός καταστήναι τών ανθρώπων, δθεν οΰτος *θεϊαι* ειπών καΐ 'δαι- 15 

μόνιοι* επάγει, ώσπερ έφερμηνεύων και άντικρυς λέγων δτι 'θεΐαι εΐπον 
(επειδή δαιμόνιοι)*, τό γάρ δαιμόνιον πάντως θειον. 12. ^9?οροι: επιτηρη· 
ταί, από θεού καταγόμεναι. 13. 3. ήγουν μετά αποδόσεων και αμοιβής 
μεμνήσθαι. 13. ών : ευρισκόμενος. 15. 3. στάσιν ενταύθα δηλοϊ ή 'παρά*. 

1). Ιφ* ενός έκαστου. ο. οϊου : πράγματος. 16. συνηγόρους : βοηθούς. 20 

18. μιμήσεως : ενεκα. 20. 3. συνάπτει: οικείοι και δμοιον εργάζεται τό πρά¬ 

γμα εκείνο δ μιμείται. 3^ ήγουν συνημμένον ποιεί ή μίμησις. 21. διά- 

κεισο : ήγουν διάθεσιν έχε, 215. άπειργασμένος : ήγουν γεγενημένος. 22. 3. 

οίκείως. 1). διά τήν (κοινωνίαν). 23. σννεσο : ήγουν συνύπαρχε. 24. δια¬ 

θέσει : ήγουν τή ευεργετική. 27, τον νέον ήγεμόνα. 25 

324ν 32(45).653.28. 3. κατά όνομα. 13. χήν : κατά. 285. ον νοήσας δστις 
έστίν. ού τήν γνώμην μή γνούς. 30. έώνημαι: ήγόρασα. 33. 3. Ιγεννήθη... 

άνετράφη. Ι). αγωγής : ήγουν παιδεύσεως. 13^ γρ- αναγωγής, ο. άπέτυ- 

χεν : εστερήθη. 32. 3. εκ παιδικής ήλικίας. 15, τηλία τράπεζα έφ* ή εκύ· 
325 βευον, και άνατρεπομένης τούς όρνιθας πυκτεύειν παρεσκευάζοντο. | 33. 30 

3. κα?ανδηΟείς : πεσών. 13, αλλά : δέ. 34, 3. Ιξειργάσθη. 13. αηδίας : 

ακαταστασίας. 35. 3. τφ Ερμή διά τό τεχνικόν και δόλιον [έταξαν]* τφ δέ 
Ήρακλεϊ ώς στερρφ καΐ άνδρείφ όνη. Ι). ^^9μή · τφ Ο. έφόροις : επι- 
στάταις. 36. 3. πρέπει: άρμόττει. 13. Κοττυχοϊ: γρ. Κότυϊ. 37. 3. κονί- 

σαΐωι δαίμονες τινες επιστάται τών βδελλυρών και κακών πραγμάτων. 3^ 35 

πάντες οί έφοροι δαίμονες τών αισχρών εν τή Αττική εκαλούντο κονίσαλοι· 

ί3. νεωκορεΐ: υπηρετεί, υπηρέτης έστίν. 38. 3. τον κόμματος : ήγουν τού 

12 πολλών Ο : 6Χ 4 οοΓΓ. 13τούς4:τάςΟ 13 - 15 Ηεδ.,’'£ίρί’α 12158. 32ετα- 

|σν οηι. } 35 εχ ^ ιπ3. 



234 Αηίοηΐο 

χαράγματος. α·. τούτης τής μεςίδος. 39. πάντων : τδν πραγμάτων μελει. 

39Β.ήγο«νοΰνολάσα^μ. αυτόν. 40. Ε. άίιοζρώσα : άρχετή. Κ&χη: τιμω¬ 

ρία 41 Ε. δοκψααθείς : χριθείς. Ε*. δοκιμάζω τ'ο κρίνω. Ι). ανεπηη- 

όεως : ουχ άρμόττων. 42. Ε. ών : φιλοσόφων. Ι). οίκορούντων : καΰημένων 

έν τή οΙκία 43. ημάς : ύ. 44. Ε. ήγουν τόν Ιν τοϊς πορναοις διατρφοντα. 5 
Ιο σο^αρώ^ περιπατοϊντα. άτάκτως βαδίζοντα. 654.1. έχοντας : δεσπόζον- 

τας. 2. Ε. 3πως : σκοπεί πώς' άττικόν. Ιο. ούν : λοιπόν. 3. Ε. της τνεγκον- 

σης : τής πατρίδος. 1>. εκείνη : ήγουν ή ενεγκοϋσα. ^4. φύσιν εχει ανασχε- 

σθαι, ύπομείναι. 5. Ε. ό πάτος τήςνηος ό άνω καλείται κατάστρωμα, ύ. 

είς κοίλην (ναϋν) : ήγουν είς τήν κοινώς λεγομένην σώταν. 6. καταβαιη . ίο 
εύχομαι. Ί. ήμίκζνα 73. παρατείνοιτο : βραδύτερος γ^νοιτο. 8. φ^υσιν^εχει 

έκροφήσαι, 9. άναγκάαειτ.: γρ. άναπείσειε. 10. Ε. άλίοις : κακοις ά εχει. 
Ι). τΐίθανώτατον : ήγουν εχει μάλιστα πει3α). 11. Ε. ηγηοασ αι . ο ^ΙΊΥ '' 

γενόσθαι. 1ϊ. ίμβριΒης : στερρός. Ιί'. βεβηκώς Ιπ’ δνου. 12. Ε. ενεκα 
μισθού 1σ. πλεάντων : ήγουν των ναυτών. 1)'. τούς ναυτας φησι. 123. 16 

όιαχυδήνα. : χαύνος γενέσθαι είς ήδονάς. 13. Ε. κοράακίσαντος : δρχησαμε- 

νου. Ε>. κόρδαΙ κόρδακος· είδος όρχήσεως, §|’ οΰ καΐ κορδακιζειν το μετά 
μέθης δρχείσθαι. 14. Ε. περιφορά : κύκλφ. κινήσει, περιδινησει. ^ Το. βωμο- 

Ιοχεύεται : άκολάστως πράττει. 15. καταχειρωθήναι. πεφραγμενον είναι, 
ώπλισμένον. ήγουν πεφραγμένα ποιήσαι τά ώτα, ώσπερ Οδυσσευς εποιησε 20 

τούς ναύτας αυτού. 17. Ε. δεδεσμημένος. \ί. παρημεφεν . διεβαινεν. παρηρ- 

χετο. ο. ούτοσ/ι διέβαινεν. 18. Ε. όιαφβε/ρο,εν : -ρη. ϋ. εκείνοι : ηγουν 

οί πλέοντες. 
33<46).654.20. άποδίδωμι: άντιδίδωμι. 
34(47) 654.22. η ■ φροντις εστι. "*>. · ηγουν φρονχις 26 

γενήσεται. 23. α. μέχρι παντός. 1.. έν τφ διατρ^ουσ^ν. έν τφ οϊκφ 
καθεδούνται. 24. άΛΑά : δμως δέ. 26. Ε. δή : ούν. 1ι. ταυτης : της δυνα- 

μεως δηλονότι τής παρούσης σοι. 27. ίκείνης : τής εσομενης δηλονότι 

δυνάμεως. , , ; 3 οη χ ' «λ 
315ν 35(32).654.28. &. δίνουν συντομωτάχην. ί>. Επι; εις. 22- &. οιεγνω όυ 

καΐ διέχρινεν. 13. δμοΰ. 30. &. είσπρακτέον : καΐ άπαιχητέον. ^ γρ. πρα- 

κχέον, ηγουν πορευχέον καί άξιον είναι πορεΰεσθαι. 1>. αυτους · ΥΟ- «^χο. 

ηγουν χ^ΐριν αυτών. 31. δημόσιος: γραμμαχεός. 32. α. ενεκα διαθήκης. 

)3. σννείς : ηγουν γνοός. ο. άλλεται ; γρ. άγάλλεται, ήγουν χαίρει. 
36(34).654.33. άβύρ : νοεμβρίου. 34. αϋτό τοντο : μακαρίτης. ^ 35 

37(33).654.36. διά τούτο. 37. προσεπάλαισεν : ήγουν^ήσθένησε νόσον 

βαρεΐαν. 39. α. ννν : ύγιαίνων. εις υγείαν έπανελθών. >ϊ. £> τοις 

7 σκοπ' άττικόν πώς Ο 10 σώτα] οί. ίναηοο^αΙΙ 'εουΐβ· 14 γενήσεσθαι Ο : 

οχ 1 ΟΟΓΓ. 
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όμοίοις έστί : ήγουν νοσεί. Ο. τουτω : τφ *Ιωάννη. 40. εργάζεται : ποιεί. 

41. 3.. δνσκό?Μς : ήγουν δυσαρέστως. ίϊ. ήγουν βαρέως διάκειται. 
316 38(35).655.1. *έπί\δ'τε δηλοΐ κίνησιν αιτιατική, οτε δέ αΙτίαν δοτική' 

ενταύθα γάρ αιτίαν. 2· &. είναι, διά τό. έπΐ τό. 3. 3·· τοϊς σννι- 

στασι: χοις μαρτυρούσι. 1). τούς δεομένονς : τούς αδικούμενους. 6. συν/- 5 

στημι : μαρτυρώ. 7. βώλον : τήν κλήρον. 9. 3. άΙ^ος κοίνεται. 1). συν- 

τελεΐν : σύν τοΧς πρώτοις. ο. νεόβωλοι: οι νέαν κληρονομιάν λαβόντες. οί 
νεωστι λαβόντες κληρονομιάν. 10. διά τήν πατρφαν περιουσίαν. 

39(36).655.12. 3. έφέλκει. Ι). παρά : εις. ο. πόθος : αγάπη. Λ. πνν- 

θάνομαι: ερωτώ. 13. εΐ περιμένεις : γρ. εϊπερ μενείς. 10 

40(37)«655.14. άκροφυέσταχον : έπιτηδειότατον. 16. 3. άμίλλαις : 

άγώσι, Β. έξάγης : φέρης. 173. κατά τόν τόπον τής Λιβύης. 18. επί 
τη νίκη διδομένην. 19. εν τφ άγώνι αρμόδιος. 205. ώς τό *ήδύς δ ποτα¬ 

μός πιεϊν*. 21. όχΟώδης : δστώδης. 218. ελλιπής κατά τήν σάρκα. 24. 

ποτέ : άρα. 245. σνντελη : λυσιτελή, ώφελή. 25. εΐ : επειδή. 26. 3. 15 

εκληρώσατο : εϊληχε. Β. πρός γε: δμως δέ. 27. 3. δυνάμενα όιαρκεϊν ή 

ύπομένειν. Ι). παρ’ : έν. Ο. ίπποι : πλείους. 

41(38).655.29, 3. νανν : πεπληρωμένην δηλονότι. 13. ενγενών : επιτη¬ 

δείων. 31. 3. όλκάδες : νήες. 1). φήμην εχονοι: λέγουσι περί αυτών, ήγουν 
νηών. 32. 3· ήγουν των Κερκυραίων. οί Φαίακες §ν τήΚερκύρςι ήσαν, 20 

ή καΐ τά Κέρκυρα λέγεται, ούδετέρως’ Κέρκυρα δε εστιν ή νυν Κορυφοι ονο¬ 

μαζόμενη, πληθυντικώς. 33. νήσον : των Φαιάκων. 

42(39).655.35. 3. ελαχες : ε'τυχες. 1>. ττροσοχής : ύποθεσεως. αφορμής. 

316ν αιτίας. | 40. 3. άκροάσεως : τής διαθήσεως. !>. τόν χρόνον : κατά. 41. 

τνγχάνομεν δεόμενοι: άττικόν. 25 

43(40).656.2. παρά : διά. 4. πράττων.,.πονήρως : ήγουν δυστυχών. 

8. 3. ήγουν ει ευδαιμονείς. 3^. εϊ δε φιλίαν έχεις πρός τήν τύχην. 13. 

σνστησον : γνωρίμως ποίησον. 10, ρρδιον δέ και εύκολόν έστι τή τύχη 
τούτο. 11. 3. φύσαντος : γεννήσαντος. 6. χαλεπώς : ήγουν δυσκόλως. 

322ν 44(43).656.14δ. έποιησάμην σοι ωφέλειαν έπΙ των πάντων πραγμάτων. 30 

δτε έδέου βοήθειας παρείχαν σοι βοήθειαν. 15. 3. χρήσιμος : ήγουν επιτή¬ 

δειος εις χρείαν σήν. 13, παρηγόρησα. "Β’. παραμυθούμαι τόν άνθρωπον· 

και παραμυθούμαι τό πράγμα δι’ οΰ έχει τήν λύπην. 16. έκάστοτε : ήγουν 
καθ’ ένα καιρόν. 17. 3. νπηγόρενσε : έδωκε. 1>. περί : ενεκα. Ο. κατα- 

σχόντων. 18. 3, συνεισαγαγεϊν. κομίσαι. 3\ συνεισενεγκεϊν. Ι). γνώμην : 35 

βουλήν. 19. 3. μή : ού. \3» εργον : πράξιν. Ο. δύναμαι: συνεισενεγκεϊν. Λ. 

Συνέσιον κτλ. : είπε μοι τόν Πολύδωρον εί ζή, δ Πολύδωρος δηλονότι, β. 

θέμις : δίκαιον τό πρός ανθρώπους, θεμιτόν τό έπΙ θεών. 20. 3. έμπνεϊ: 

13 Γ63ρ. ΡΗοί., ύώΐ. 495, ρ. 146, 16 Ηβηνγ 30 πάντων] πρεπόντων 1 
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ζη. 13. όύναταί : δ Συνέσιος. ο. κατα, διά παντδς τρόττου. 22. &. ά: τά 
πράγματα έκεΤνα. ηγο^ν ά δοκώ είναι καλά. 23. ηγουν κατά τόν Ησίο¬ 

δόν εστι ή φήμη θεός. 24. &. όιεχρήσω : ήγονν έφόνευσας. )3,τόν μακα¬ 

ρίτην : τόν άποθανόντα. Ο. πράξας : ένεργήσας τω φόνφ. 2δ. ήγοτιν βου¬ 

λήν δοίις περί τοΰ φόνου. 253. 3.. έποίησας δράμα δπερ εβουλοντο άν 5 

ποιήσαι οί βάρβαροι. Β. συνθείς : ήγουν κατασκευάσας, συστήσας. 

συμπλάσας. 26. 3. κ^αθείς : καταπέμψας. Ί). εκ τοΰ τάγματος των στρα¬ 

τιωτών* ήγουν δτι έβουλευσω τον φόνον. 27. 3. οϋν : γρ. γάρ. 15. 'ΐί’^ό- 

όεσθαι : τήν φήμην. 28- οίιδέν λέγει ο δείνα, άντι τοΰ ψευδώς λέγει" 

όντα δέ λέγει, άντι τοΰ αληθή- 29. μάτην : ήγουν ήιευδώς. 30. 3, έν : 10 

•ψεΰδος. Ϊ3. βούλομαι, προαιρούμαι. Ο. έλαττονος : ή περί τό 
περισσόν δηλονότι ενταύθα, καΐ επίτασιν τοΰ ελάττονος. ο*, ελαττον. 

3ΐ' ποωνμαι : ήγουν νομίζω, εχω. 32. 3. άκο-ύεις κακώς : ήγουν ψέγη. 

3^ ήγουν -ψέγη υπό πάντων. Ι>. ατυχίαν πάσχεις. 34. 3. ήγουν κατ’ 

εκείνον τόν τρόπον, κατά τό φονεΰσαι τόν Αιμί?αον. Ι). όφειλόμενον ήν. ο. 1δ 
σϋτω : ήγουν τφ λέγειν κατά σοϋ -ψευδή, κατά τό άτυχεΤν. 35. 3. δοκώ . αρε¬ 

στόν φαίνεται έμοί. 13. συνήθειας : φιλίας. 353. άντι τοΰ ευάλωτος. 36. 3. 

κάκείνως κατά τό φονεΰσαι. Ι). σέ : δοκώ μοι. 37. εστι . ίδιον δη¬ 

λονότι. 375. βοήθειαν έπάγειν όσον δΰναται. 38. 3. έξενρίσκειν : μηχανά- 

σθαι. Ι). δθεν : άφ’ οΰ πράγματος. Ο. ούκοϋν : εΙργάσω τόν φόνον. 39-^ 3. 20 

καθ’ ετερον : κατά τόν ενα. 5. πρότερος εκ δυο πρώτος εκ πολλών, ποτε- 

ρος εκ δυο* τις έκ πολλών, άτερος καΐ ετερος έκ δυο* εις έκ πολλών, ουδέτε¬ 

ρος εκ δΰο' οΰδείς έκ πολλών. 40. 3. εοικε: δοκεΐ. Το. ταυτον : τό έν. 41. 

323 · άπελθε. 42. μετά πάντων. ] 43. 3. κάκείνοον : των λοχιτών. Ιί. 
ήγουν εϊ έφόνευσας τόν Αιμίλιον. 445. κυλιόμενος. 45. 3. δια^ιράξη ■ συ. 25 

3'. ενεργήσης. ΐί. παρά τής 'ψήφσϋ : από τής κρίσεως χών νόμων. 46. 

δίκην : τιμωρίαν. 405. καλόν γενήσεται σοι. 47, προκαθαρθέντα. 48. 

3., άηελθεΐν : άποθανεΐν. 13. άλλως/, μάταιον. 49. κατα σαυτον. 657.1. 

3. μα τήν ίεράν φιλοσοφίαν. ΐ>. δναίμψ : ωφέλειαν λάβοιμι. ο. προσέτι: 

συν τοΰτοις. 3. 3. ειχον φΰσιν συμβουλεΰσαι. Ι). εύχομαι Ινα μή γένηται. 30 

Ιο', εύχομαι τφ δεϊνι τόδε. 4. αυτών : των εχθρών. 43. καΐ εύχομαι μήποτε 
γνώσουσι 58. ήγουν τιμωρηθήναι- 6. ήγουν αντοπροαιρετον. 8. έκεϊ . 

ήγουν κάτω" ήτοι έν τω άδη. 85. κίνδννενο) ι αναγκαζομαι. βιάζομαι· 9. 3. 

ώς : ότι. Ϊ5. άνόμοιον : άνισον. 10. 3. παχ:ε4 : γηΐνφ. 15. είδώλφ ψυχή. 
1θ5. δούναι τήν δίκην ; τό τιμωρηθήναι. 113. τής θείας τάξεως. 12- σκιά . 35 

μίμημα. εικών. 13. έν ταΐς ένεργείαις ταϊς παροΰσαις ταΐς πόλεσι. 14. 3, 

αί ποιναί; αι τιμωρητικαί δυνάμεις. Ιο. τή ψνσει: ηγουν τή διατάξει, τφ 
όρισμφ τοΰ θεοΰ. 16. γναφεύς έπΙ πετζιων* κναφεΰς (δε) έπι ιματίων. 

2 Η65., 'Έργα 760 - 764 16 τφ ; ; τό Ο 21 39}] ΐη ίοΐ. δερ. ρετρεΓ^πι Ο 
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17. πιναροΐς : ρυπαροΐς. μεμολυσμένοις. 18. λ.ακτιζόμενα και νιτρονμενα : 

πλυνόμενα. 19. 3. πάντα : κατά. ίϊ. κνατντόμενα : λευκαινόμενα. 195. όόυ- 

νών : λυπών. 20. 3. κηλϊδας : ρυπους. 1ϊ. αρχαίας : πολυετείς, ο, προα- 

τετηκότα : συνιζήσαντα. προσκολληθέντα. 21. 3. όμόργματα : άπο- 

σπογγίσματα- ρυπάσματα. 13. πο?.λοΐς: γρ. πολύς. 22. 3. ένέφν : έγένετο. 5 

ένεκολλήθη, τοίς ιματίοις δηλονότι. 3^ ήγουν ήνώθη ούτως ώς μή έξωθεν 
δοκεϊν προσχωρήσαι, άλ?ιά φυσικώς ένυπάρχειν* άφ’ ού λέγεται παρά Φιλο- 

στράτφ τό έμφΰναι τή δέρη, ή^ουν δακεϊν και κολληθήναι* καΐ επί παντός 
δέ ισχυρώς κατέχοντός τι λέγεται τό έμφΰναι, διά τό τά έσφιγμένα δοκειν 
ήνώσθαι τοις σφίγγουσι αυτά, ώς εν γινεσθαι. Ι3. σφόδρα : λίαν. 225. 10 

άναπάλλακτος : ήγουν άχώριστος. 23. 3. φθάνει : προλαμβάνει τά ίμάτια. 

1>. διαφθαρέντα : κατακοπέντα. Ο. πριν : προ τοΰ. (1. εις τήν φύσιν : ήγουν 
όποια ήσαν. 25. 3. άίά μέγεθος : τοΰ ρύπου. Β. έχονση : ήγουν διακειμένη. 

26. εΐχεν : ήγουν διάκειτο, τό πράγμα δηλονότι. 27. 3. λόγον εχει : ήγουν 
αναλογίαν κέκτητοι. Β. άνεκπλντονς κηλϊδας : ακαθάρτους ρύπους. 29. 3. 15 

άντέχον : ΰπομένον. Ι). τίνει : δίδωσι. 30. 3. αμαρτήματα ποιήση. Ι). 
323ν δευσοποιά'. στύψα. ο. μή έχοντα φύσιν άπονίπτεσθαι. [ 31. 3. βίω : εν τή 

ζωή. Ι). ήγουν τιμωρούμενος. 32. προσιζήσαν : προσχεκολλημένον. 33. άρ¬ 

τ/ως παθοΰσα. 36. 3. άναπείθει. 1). κυρίους : Ιξουσιαστάς. 37. έπιτέμνειν : 

κύπτειν. 38. ηαραπλήσιον : όμοιον. 39. ήγουν έπεξέρχεται καί κολάζει, 20 

τιμωρείται. 40. 3. έν τω μέρει : κατά μέρος, ίί. δει : πρέπον έστί. Ο. 

πάσιν : τοις άδικηθεϊσι. ά.. υπηρετώ σοι’ διακονώ σοι. 408. τήν δικαιο¬ 

σύνην. 41. Ιάσιμος : έχων φύσιν θεραπευθήναι. δυνατός θεραπευθήναι. 
418. μεγάλην δύναμιν έχει εκείνος. 42. 3. δύναται : ύπό τοΰ. "6. τω : τό. 

ο. προπεπονθέναι : παθεϊν. 43. 3. γρ. παρά τών ήδίκημένων αυτών. 1), 25 

έλεον : ελεημοσύνην. Ο. εύράσθαι: -έ·. 44. εικός έση : είκάσαι. 45. 3. 

συμπαθεστέρας. συμπάθειαν παρεχούσης. 1>. τό οίμαι επί ΰπολήψεως' τό 
δέ οίδα έπί βεβαίας γνώσεως. 46. σαφώς : εις ακρίβειαν. 47. ήμίν. 473. 

δμολ^ογίαν. 48. 3. γρ. καί δίχα τοΰ *ύπέρ*. καταστάς : γενόμενος. 49. 

ομολογήσαι : ειπείν ότι εγώ ήμαρτον. 493. είναι : αυτός. 50. ένενωχηθή- 30 

ναι : ήγουν εντρυφήσαι. 51. εϊτε πράγμααι : γρ. είτε σώμασι. 54. αυτήν : 

μόνην. 548. εγώ εΐμι ή ψυχή μου* τό σώμα δέ κατ’ εμέ έστιν. 658.2. 3. 

εγγεγραμμένον. εντετυπωμένον. 13. τονπίσημον : τό διάδηλον. 3. έλκυ’ 

σθήσχ) σύ. 4. έκκείση ; έκδοθείση. 5. 3. δημοσιευβείσα : εις τό φανερόν 
γινόμενη, φανερωθείση. 15. μετάγνωας.' ο. άξιόν έστιν άνδρίζεσθαι, τά 35 

τών άνδρών ποιείν. 7. 3. καταφρονητέον. άξιόν έστιν ύπεριδείν, καταφρο- 

νήσαι. 1). έπορισάμεθα : έκομισάμεθα. έλάβομεν. 8. 3. ούκ άξιόν έστιν 

28 ημών Ο *; ήμίν Ηβ 29 &ό 48α δοη'ρδϊ δβσιιηάυπι ] ■. γρ. αμαρτήματος Ο 

3δ φανερωΟήση 



324 

238 Αηίοηίο 0^τζγ& 

ηΙδεΤσθαι, αίσχΰνεσθαι. 15. τφ καβημένφ έπΙ τφ δικάζιαν. 9. &· είιΛα- 

ατέον ■ ηνουν άξιόν έστιν έξειιμενίσασβαι, Β. παραυτικα : τή ταχυτητι. της 

μετάνοιας, ταχΰιης· το Ιναντίον ή ββαδητης. 95. τίαετ : τ.μωο^μ. 10. 

τάς έν τφ αδη. 1>. τάς τιμωρητικάς δυνάμεις. ΙΟδ. τοϋ μη εμπεσειν εις 
άμαοτίαν. 11. δίκαιον γενέσθαι διά μετάνοιας. 12. &. ακόλαστος : μή παι- 5 

δευόμενος παρά τίνος. 1ϊ· ^«1 = πρέπον έστί. 13. τον μάλιστα πάντων 
άτυχή. 14. &. κήόεται : φροντίδα ποιείται. 1 Ιι. ταύτ)] : οϋτως. 143. &. το 
άτιμώρητον είναι. άχόλαστον ήθος ιδ άπαΐδευτον κεκολασμένον 6έ το 
πεπανδευμένον. 15. α. προς κακόν : άττικόν ίδιον. Τι. λέγεται.... ακούεται : 

ήγουν νοείται παρά πάντων. 16. &· τδ κεκολασμένον είναι. 1ϊ. προς αγα- 10 

βον : ίδιον, ο. έναντίφ : τοϋ κακού δηλονότι. 163. το εναντίον ■. το κεκο¬ 

λασμένον. 17. ο' λο>Ός νέμει : ή κρίσις των φιλοσόφων παρέχει. 1ϊ. παρών 
έτύγχανον : άττικόν άντί τού 'παρήν'. Ιϊ'. μετά σοΰ. 18. &. έδει : χρεία 
ήν. 1). πρά^/ισ : οχλησις. ο. άπερυθριώντα : την αιδώ άπορρίπτοντα. 19. 

3. καταγγέλλοντα : δηλούντα. γρ. προσ- Ι). είχον φύσιν τάξαι. 193. 15 

Βοηθήσοντά σοι. συνήγορος γενέσθαι οοί. 203. καβάπερ κτλ. : ήγουν κομι- 

ζουσι τούς άσθενούντας είς Ιατρούς. 21. ώς : δτι. 22. δ. κατήγορος εστι. 

1ι ήπίατααο : έγίνωσκες. 23. 3. φειδώ τοϋ ανθρώπου του φειδουντος, ηγουν 
τοϋ έλεούντος καί δι’ οΰ γίνεται ή φειδώ. 1). κηδεμονία : φροντίδι. Ο. 

κατηγορίαν ; τήν κατ’ Ιμοϋ. 238. είλόμην : έλαβον. προέκρινον. 24. &. εν 30 

ταΐς δυστυχίαις έν αίς ΰπάρχεις. 1ι. &μεινον : εύχομαι. Ο. ταυτα ; απερ 
είπον ύστερον. 25. 3. έγένετο. 1ι. σον... ένεκα... : είπον δηλονότι. 26. 

άπασα : ή πόλις. 13. μ^αρά : μεμιασμένη. Ο. υπό τοϋ φόνου. 27. 3.. μετά 
τόλμης προαχθέντος. 1ι. αίματος : φόνου, ο. συγγενοϋ. ομογνιον το 
τών ομογενών, ώσπερ συγγενικόν τό των συγγενών, ομογενείς δε εισιν οι 25 

ομοεθνείς. ά· ήγουν καθαριεϋεις τοϋ πάθους. 28. &. γνώμην : κατα την 
βουλήν. Ι). εϊη : εύχομαι. Ο. κατάρατοι. (1. οί : εστωσαν. 29. α. συνΒεν- 

τες: ήγουν συμπλάσαντες' οΐψευσάμενοι ταΰτα κατά σου (δηλονότι). 6. κατα 
σου. ο. κάκείνονς : τούς συνθέντας τήν αιτίαν. 30. &. κάτω. Β· ως : οτι. 
305. μισούμενος υπό τοϋ θεού. 31. α. 0 συντιθέμενος ψευδείς λόγους. Ι). 80 

δ τιτρώσκων : ό βάλλων. ο. έί άψανονς : κρυφίως. 318. αρννεστατος . 

ασθενής, αφελής. 33. 3. λέγεται είναι αΰτοϊς μερίς. 1). αντοϊς : τοιςλογο- 

ποιοίς. ο. κιναίδοις : έν τοϊς. ο'. τοίς πόρνοις. τοίς άστάτοις άνθρωποις. 
34. τοϋτ' : τό λογοποιεΤν. 35. ει, σοψισταί ; ήγουν έψευρεταί. Ιι. εύποροι. 

36 3. άλω : ήγουν κρατηθή 13. ψνμαζ ■ λόγους, ο. ήγουν τοίς ψευδεσι 35 

πλάττων. ’ 37. διστάμενον σχής. 39. α. ήμίγυνον : ανανδρον. Ιο. θιασώτην ; 

συγχορευτήν, ο. τής : τού. ά. Κότυος ; δαίμων έφορος τής άρρενος μίξεως. 

Κότυς θεά έφορος τού λογοποιεΐν καί έτέρων κακών πραγμάτων. 40. 3. 

26 καθΌρειεύεις Ο 
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εξεστιν : δυνατόν εστι. 13. τούτων : ών ειπον. ο. αποδεϊξαι. 405. ανκο- 

φαντοΰσαν : ψευδή λεγουσαν. 41. 3.. την δόξαν : τήν υπόληψιν. Ι). επιδώ· 

σεις. 42. 3. τη δίκη : τη κρισει. Β. είσελθών : εις τό κςιτήριον. ο. ώς : 

οτι. 43. άξιον κρίνουσι. 4δ. β. Μνδυνεύονσι : προχωροΰσι. καΐ παρά 
μικρόν τό πραγμα κινδυνεύει πεισθήναι. 13. ένίονς : τινάς. 46. 9.. επιβου- 5 

λάς εργαζόμενοι· 1). δεινοί : έπιτήδειοι. 47. Ο. διελθών. διηγησάμενος. ά. 

εψ’ αίς : δι’ ας. β. άκούειζ κακώς : ήγουν ύβρίζη. 49. &. νπό : παρά. ί3. 

κάθετον: κατάμεμπτον. ο. άμα: συν σοί. οΟδ. επιμόνως (δεόμενος). 51. 

έρήμην :κρίσιν κακήν. 515. άλίσκομαι ενεστώς. ήλισκόμην παρατατικός. άλώ· 

σομαι μέίΛων. εάλωκα παρακείμενος, εάλων αόριστος δεύτερος. 53. &. ήγουν 10 

κατηγορίαν 1). είς τό φανερόν, ο. άπηνέγκατο : εκόμισε. ά.ι παρά : διά. 

324ν 54. βασάνου : τιμωρίας. 659.1.0., μετιόντα : έξερχόμενον. | Ι). θηρώμενον : 

έπιζητοΰντα. 13. διαβεβοημένος : 6 λεγόμενος υπό τής φήμης ότι εφόνευσε 
τόν Αιμίλιον. 2. χράω χρώ ενεστώς’ τό δανείζω και τό μαντεύω- εχραον 
εχρων παρατατικός* χρήσω μέλ?ιων’ εχρησα αόριστος, χράομαι χρώμαι ενε* 15 

στώς' επί χρείας, εχραόμην Ιχρώμην παρατατικός" χρήσομαι μέλλων’ εχρη* 

σάμην αόριστος* κέχρημαι παρακείμενος. 45. ί^άν μέν οϋτω σου λέγοντας : 

καινοπρεπής σύνταξις. 5. 3.. λέγοντας : σοΰ. ίΐ. οϋ : γρ. μή. ο. πείθηται : 

ό κριτής. 8. λογοποιονς : ψευδολόγους. 9. αίσχϋναι : γρ. κατ·. 11. β. 

κρεμασθήσεται. 1ι. γρ. τά πλευρά. Ο. ορύσσω ένεστώς’ ώρυσσον παρατα* 20 

τικός' ορύξω μέλλων’ ώρυξα άόριστος* δρώρυχα παρακείμενος, δρύσσομαι 
ένεστώς παθητικός" ώρυσσόμη παρατατικός· δρυγήσομαι μέλλων' ώρήγην 
άόριστος' δρώρυγμσι παρακείμενος. Ιΐδ. έλέγξαι. 12. ά, προσποίησιν : υπό- 

κρισιν. Ιΐ. οί βασανισταί : οι κολασταί. 13. έξενρημένοι : ήγουν επινενοη* 

μένοι. 14. εκείνων κρατουντών : τών ονύχων ένεργούντων. 15. άπολυθης : 25 

έλευθερωθής. 16. 3. άπει : άπελεύση. Ι». γαύρος : ήγουν μετέωρος και 
επηρμένος. 17. 3. εναγής : καθαρός. 13. εύαγής καΐ ών : γρ. εύ. τε ών. ο. 

είσηγησάμην : συνεβουλευσάμην. 19. προσει : προσέλευση. 20. ήκων ; 

ερχόμενος. 21. ψάραγξ ό διεσχισμένος τόπος. 22. τόν προσποίητον, έπί* 

πλαστόν. 243. και άτι είπε και οτι ήκουσεν, ει δή τι κσΐ είπε καΐ ήκουσεν, 30 

εΐ (5’ αναίτιος σύ : γρ. καΐ ήκουσε και είδεν, ει δή τι είπε καΐ ήκουσε, καί οιδεν, 
δτι και τύχοις μέν αναίτιος σύ. 27. εξάγιστον : μυσαρώτατον. 30. 3. άλά- 

στορας : φονεϊς. τάς τιμωρητικάς δυνάμεις, ίι. φοβούμεθα τάς δυνάμεις 
αι εκδικοΰσι τόν Αιμίλιον, ο. έναπομόρξη : ήγουν άποστρέψη. 31. προσ- 

πτροπήν : ήγουν τό μίασμα. 32. τιροσερανίζεσΘαι : ήγουν καΐ πρός τούτοις 35 

έτέρας συνάγειν. 

45(44).659.33. λνπονσι : ταράττουσι. 34. 3. ΰπό παττάλων. Ι?. έκ- 

κρονονται: εκβάλλονται. εκρίπτονται. απελαύνονται. 

8 6χ ^ ϊπδ. 9 δοΐι, &ά 513. ϊη ί. δβς.. ρβΓρβΓΕίη όεδοηρβίΐ Ο 
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325ν 46.48.659.35. &· : ηγουν ΰπήρχε. Ι». ψνλαξάμείΌς^'. ηγουν απο- 

φυγών. 36. μελλοΰυας ?σεσ«α^ 365. προε>ω. 37. 3. άΙΛ= ; επειδή. ^· 

βίτνχοϋντι: τφ Πολυκράιει. Ι·*. ευτυχίαν εχοντι Πολυν-οάτει. Ο. πεμψας : 

6 “Άμασις. 38. 3.- άπηγόρευσεν. α’. ηγουν τιρνήσατο. 383. πρου?Μβεν: 

προέφθανεν. 39. &. ηγουν τήν άπαγόρ&υσιν, τη; φιλίας δηλονότι. 5 

άπόορησιν ποιήσασθαι φιλίας. 395. α. ^γουν εως ουκ εδυστυχοΰμεν. α 
ι^γουν εως ουκ εμπόδιον ήμΤν κα·9ίατατο ή τΰχη. 40. &■ προσεκοπτομεν : 

προσεκςοόομεν. αόν ήμΐν ΰπηρχες φίλος ων. 4ΐ. συναπήλθες. 415. ηγουν 

λέγουσιν οί άνθρωποι οϊ ερχόμενοι από της Θρφκης· 42. &. ουδόν : Ιπίεικες. 
1>, ηγουν διατίθεσθαί σε φιλικώς προς ημάς. 43- 3·. επιεικές : Ι^γουν μετριον. 10 

15. δλως : παντελώς. 44. ηγουν προς τη προτέρα λΰπη έπαγαγεϊν σε και 
ετέρον λΰπην- "Β- φιλίαν άπειπεΐν : ηγουν άπόρρησιν ποιήσασ^αι φιλίας, 

ο άνειπεϊν : ηγουν άναγορεΰσαι. θ’, ηγουν άπαρνήσασ-θαι. ά. αρκετόν ήν. 

445. εί^ρ &ρα έδόκει: άρεστόν έφαίνετο. 45. &■ σννανιασθαι: συλλυπε^σθαι. 
Ιο. ηγουν προς τό μη συναλγήσαι καΐ άνιάσαι. 46. &. εις βάθος των δει- 15 

νών, γρ. επέκεινα των δεινών, και πέρα των δεινών, γρ.^ 

δος : εστιν εργον δηλονότι. 465. ηγουν ανθρώπου. 48. &. έσκέτ|;ω κρειτ^ 

τον. &*. εσκεμμένον έστί υπό σοϋ. ίί. ήγουν τό δοκοΰν άξιον είναι^ποιει- 

σθαι. 495. πάσχω κακώς ; ηγουν δυστυχώ. 50. . πρόξενός εϊμι ήδονης τοϊς 

φίλοις. . , , ^ ' 
47(49).660.1. οργή τοΰ δργιζομένου και οργή του δεχόμενου την 

οργήν, ήγουν πρός 3ν ή δργή· καΐ δργή χδ πρδγμα δι’ οΰ ή δογή· 2. 

3. μετά τέχνης. Ι). χαταλδειν. 3. τον οΰ'το μ^τώηα : ήγουν τον μετά 

τέχνης χαταλδοντα τοίις νόμους- τον ο6τω πειρώμενον χαταλυειν τους 
νόμους. 4. α. οΰτος : ό Πέτρος. Το. νεανιχώτερος : επηρμένος μαλ-25 

λον. 43. έκείνον τάνδρός : τοΰ Διοσκουρίδου. 5. ό'του : πράγματος. 

1ϊ. έπιθνμήστ] : επιθυμίαν σχη. 6. έαυτφ : γρ. -όν. 7. τήν κρίσιν. 

άλφ ττ} -ψήφω : κρατηθή τή κρίσει. Ο. κρατεί : δυναστείρ χρηται. ^ 8. &. 

ηρώψ : γρ. πρότερον. πρφην §πΙ πολλοΰ χρόνου" πρότερον επι ολίγου 
1>. ^έγράψατο : κατηγόρησεν. 9. ό μέν,.. 6 δέ : (ό) γραή,όμενος... β Πέτρος. 30 

10. προς αν : γρ. προς δ. ΙΟδ. νεμεσήσας : ήγουν δικαίως άγανακτησας και 
μεμφάμενος. 11. &· νομίσας : ήγησάμενος. 1ί. ήγουν ουκ εϊναι^άξιον ζην, 

άξιον ζωής. ϊί'. ήγουν ουκ εστιν άξιόν χινα ζην εκεί δπου οΰκ ή δίκαια 
κρίσις. 12. παρεσκεύασα : ηυτρέπισα. φκονόμησα. 13. Ά. λαμπρότατους : 

ήγουν περιφανέστατους. 1>. εϊξαντας : θποχαγέντας. Ο- ά^οψάσει : των νο· 35 

μων ά. βοήθειαν ποιήσαι. 14. 3. προυχώρησεν : έξεγένετο, τό πράγμα δηλο¬ 

νότι. είς τέλος ήλθεν. Ϊϊ. (^^Φ ■ τφ Πέτρφ. 15. α. όΚ^ου : χρόνου. 

φΰσιν ΕΪχομεν θεάσασθαι. Ο. Φ : πράγματι- ήγουν εν τφ μή δυνηθή- 

11 πο6ί τη τεάπρί. Ο 14 έδόκει οιη. ίίβ 26 τοΰ Διοσκονςίδου εαπόα ΐρεε εταε. 
7 ■ 4 -1961 
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ναι τον Πέτρον ποιήσαι δπερ ήβούλετο. 16. ομολογώ χάριν. οίδα χάριν. 

19. &. θεοΰ : τοΰ. 1). παρά : από. ο. καλώς εχει : τφ Μαρτυρίφ. 20. 

126 λαβεΐν : τον Μαρτυρίαν. | 21. α. τούτο : ήγουν υπερίσχυση ό Πέτρος Ι). 
δέω δώ, τφ δεσμφ, ένεστώς’ εδεον εδουν παρατατικός* δήσω μέλ?νων· εδησα 
αόριστος, δέομαι δοΰμαι ενεστώς παθητικός* εδεόμην εδοΰμην παρατατι- 5 

κός* δεθήσομαι μέλλων' έδέθην άόριστος’ δέδεμαι παρακείμενος, ο. σοϋ : 

Θεοτίμου. 23. 2ΐ. κωλΰσατε παίζεΐν* καΐ κωλΰσατε μή παίζειν. Ιϊ. τήν : 

οδόν. 24. &. ήγουν διά των κριτών των εχόντων τους νόμους. Ι). έπι 
τους νόμους : κατά των νόμων. 25. 3.. γεγονέναι : εμέ. ί3. ψίλφ : ήγουν 
τφ Μαρτυρίφ. 26. όνακοπείη : άνασταλείη. 27. πάντοκν : των ανθρώπων. 10 

28. πρόξενε μάλιστα των αγαθών πραγμάτων. 

48(50).660.29. εποίησας : γρ. ποιείς. 30. έπαναστραερείς. 31. παρά : 

διά. 32. &. ήγουν ατυχής. Ιδικώς συντελεί, ο. παρ’ : εϊς. 33. 3·. οδ : 

δπου. διάγων. Ιί’. διατρίβω αντί τοΰ βραδύνω και άντί τοΰ διάγω" 

ενταύθα δέ άντι τοΰ διάγω- καΐ διατριβή ή ομιλία. 34. &. λήψτ]: απ* εμοΰ. 15 

1>. πέμψεις : εμοί. 35. γρ. άγώγιμον. 

49(51).660.36. συνουσίας : ομιλίας. 365. απολαύω σου τόδε’ από γενι¬ 

κής εις αιτιατικήν, και ώνοΰμαι τοΰδε τόδε ομοίως. 38. τής : ενεκα. 39. 

τής σής : ενεκα ομιλίας. 40. ήγουν δυναμένφ. 41. &. ήθος : φιλίαν. 13. 

άκαπήλεντον : άδολον. Ιί^. ήγουν μή πιπρασκόμενον. καπηλεΰειν γάρ τό 20 

πιπράσκειν* κάπηλος από τοΰ κακΰνειν καΐ μιγνΰειν τον πηλόν και τον οίνον, 

εξ ΰΰ και ακαπήλευτος ο άδολος. 413. παρεχόμενος : διδοΰς. 423. θεοφι¬ 

λής ό υπό θεοΰ φιλοΰμενος, καΐ θεομισής ό υπό θεοΰ μισούμενος. 445. 

ενεκα αργυρίου. 45. διαλέγεσθαι : όμιλεϊν. 46. συνέστησε : συνεμαρτΰρησε. 
47. &. ώσι : ήγουν ζώσι. 13. πολύς : μέγας. 661.1. διατριβαΐς : ήγουν ταϊς 25 

σπουδαΐς, όμιλίαις. 2. α. εκείνος : γρ. αυτός. 1>. αΰξεις τό 6'νομα εκείνου 
δηλονότι. 3. ταμιεύειν : φυλάττειν. 4. περιέρχεται. 

50(52).661.6. &■ αντιπολιτευόμενου. 1). κατ’ αΰτοΰ. Ο. τοΰτο. 63. 

συμπλάσαι : συνθέσαι. 9. &. δέον είναι. 1ί. τον Ίωάννην άποτροπιάζεσθαι, 
άποτρόπαιον, μισητόν ήγεϊσθαι. 10. έστιν : κατά τούς τρόπους. Ι). 30 

τιεποίηκεν ; τον φόνον. 12. &. αΙτίαν : κατηγορίαν. 1>. τους διαβάλλοντας 
32ίν τον Ίωάννην" περί ών δ λόγος οτι διέβαλον τόν Ίωάννην. | 13. &. προς : 

ίδιον. Ι). επιχείρημα. ο. ά>ς : δτι. 14. ανοίκειον : μή προσήκον. άνάρ- 

μοστον. 16. &. έταιρήσεως : άρρενομανίας. έταίρειν λέγεται τό εαυτόν 
τινα παρέχειν είς τό μιαίνεσθαι. 1). διώκοι : κατηγοροίη. 17. &. ήγουν δ 35 

Πάρις. Β. θήλυς : καΐ καταπυγων- 17δ. θηλνδρίας : ήγουν γυναΐκώδης. 

18 · &. αΙτίαν : κατηγορίαν. 13. άνεχώρει. 20. τά πλεϊστα : καταπολΰ. 21. 

εγώ δέ. 22. Ο·. τοιοΰτων : ήγουν λογοποιών. '!>. στέρησιν έχων. ο. δια- 

35 διώκοι ; -ει 0^ 

ΕΟΕΤΗΡΙ^Β ΕΤΑΙΡΒΙΑβ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Έτος Λ' 16 



242 Α.πΙοηΐο Ο&Γζγ^ 

χεχωρίσΰω. 24. &· ?«νοΕ : ών. ; άν-θρωποις. Ο- ·_^ει«8 

δεάνοιμι την Ιμήν ζωήν. 29. &. άλλα μή δέ γράφε. ΐ. των απ αυτόν. 

30. συνίστα. 305. ήγουν ουκ έοτι δυνατόν έπιδοϋναι.. 33. α. στεοησιν 

είχον. Ι). μετοχήν εχω. Ο. άντιλογιων : δχλήσεως. 34. α. ώρελκόντων ■. 
καί ταϋτα χωριζόντων. 1). ραστώνης : άδειας καΐ άναπαΰσεως. 36. Β·. 5 

προίκα : δωρεάν. Τί. περιεργασαίμψ : γρ. -άοομαι. 
51{53).661.3765. επιστολή κατά τρόπον διηγήσεως. 37- Β. λυσαντες, 

τά ιστία δηλονότι. Ίϊ. ό Φυκούς τού -ντος. ο. άρχήν λαμβανουσης τής 
πρωίας, ά. δείλης : ώσπερ 'νυκτός’ άντί τοϋ '§πΙ τής νυκτός’. 38. α. γρ_. 

Έρυθράς. 1>. ενελιμενίσαμεν. προσέσχον τφ λιμένι, ήγουν εγενόμην εν τφ 10 

λιμένι. 38ε. ίνδιατρίψαηες : βροδιίναντες. 39. &. δσον : τοσοΰτον καιρόν. 

1ι ύδρενσασΟαι : εν τοΐς άγγείοις βαλεΐν. 40. Β. δέ : γάρ. Ι). αυτής : γρ. 

.ήν ο. έκδώόασι.: ήγουν εκβλόζουσι. ά. καβαροϋ : ήγουν τού αιγιαλου. 

42. ήγουν εΰτυχήσανιες πνεύματος. 44. α. άνύειν : πληρούν. Β. εξψυκο-^ 

τες : πληοώσαντες. ίι'. ήγουν διεξεληλυθότες. 46. 3. πεμπτεος αντί του 15 

•άξιος πέμφΰήναι·, ψιλόν, πεμπταΐος δέ ήλ9έ τις. άντί τοϋ «ατα πεμπτην 
ήμέραν’, δίφθογγος- 13. ψρνκτόν : πΌρσόν. φανόν, ο. έπαιρουσιν οι άνθρω¬ 

ποι 46 &. σύνθημα : σημεΐον. Ά.Κ άτίΟ μεταφοράς λέγεται τοΰ εν τοΐς 
άγώσι συνθήματος, οΟτινος αίρομένου οΐ άγωνιστα'ι εύθύς ήγωνίζοντο. 46ε. 

^γουν παρά προσδοκίαν ήλθομεν ένθα εχρήζομεν. 47. άπεβη<μεν> της νηός. 20 

48. λυπηρά. 49. ο άλς τοϋ άλός. ^ = - ο . 
327 52(54).663.1. 3.. έμβατοπώΑης. α’. κρηπίς τό υπόδημα. 2. εωνησί^αι : 

άγοράσαι. 4. 3·. έμ:η:ορενεσθαί : πραγματείαν ποιεΐσθαι. έμπορία γάρ ή πρα- 

γματεία ' 1>. Ιν τή Αττική χώρα έργασθείσας. 5. ένδύματα' αναβολή το 
ένδυμα καΐ ή υπέρΰεσις. 7δ. προενηγχάνοηες : πρότερον λαμβάνοντες τα 25 

πράγματα. 10. πρίω : άγόρασον. 11. ««τάθη : καταβάλης. & . κατε. 

θετό τον πό?νεμον' κατέθετο τα δπλα. ^ ν „ » / 
53(55).662.13. 3. μψ^οζ : το μέγεθος. Ι». ηγουν το μη εχειν οίκειως 

πρός τόν γράψαντα. 13ε. δοακομίζοντος : τοΰ γραμματοκομιστοϋ. 17. τφ 
νόμω : τή συνηθείρ. 19. 3. Ιμέ σοί. Ιι. νίοΰ ; σοϋ, 193. τό μεν... το δε. 30 

22. παρεσχόμεβα : έδομεν. ^ ^ ^ ^ 
54(56) 662.26. α. ' συχνοί: πολλοί. 1)· : έν. 0· ^σρ ημιν . εν 

Κυρήνη. 26ε. πλαττόμετοι ; άνατυποϋνιες. 27. ^οκαλύψεις^ ήγουν θεία 
δνείοατα 28 Λ. εοίκασίν : δοκοΰσι- Ιο. φανερώς το υπαρ ενάντιον τοΰ 
•κατ' 8ναο·. 31. έκεί: ήγουν Ιν τφ Πειραιεϊ. 34. α. ΙκείΟεν : ήγουν άπό 35 

των Άΰη’νών. Ιο. ενεκα λόγων. 36. &. σννεσιν : γνώσιν. 1). των : ποιη¬ 

μάτων. 363. άναστρέφονται: διάγουσι. 38. Β. τεθεανται: είδον. έωρακασι. 

13. τόπος έν φ διέτριβον οΐ φιλόσοφοι· είς την ακαδημίαν γάρ κατφκει ο 

1 διηγήσεως Ο ; προσειδήσεως ] 36 βιβλίων των ποιημάτων ] 
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327ν “Αριστοτέλης· ένθα και Σωκράτης εδίδασκε. 39. Ποι,κίλην : στοάν. 1 41. 

έηΐ σοφία μέγα φρονεΐν : φιλοσοφεϊν. διδάσκειν. 

55(57).662.42. 3.. ηγουν έφηκεν ή ναϋς εις πέλαγος. Ιί. δ ήμίονος, 

άλλά και ή ήμίονος* καΐ δ πώλος και ή πώλος* καΐ δ δ'νος και ή όνος, τοΐς 
γάρ θηλυκοΐς χρώνται οΐ “Αθηναίοι. 43. 3. όπήνης : άμάξης. 3^. άμαξα 5 

ή ΰπο βοών Ιλκομένη’ άπήνη δέ ή ύπδ μουλαρίων δΰο- ί3. άποβαίνοντος: 

εμοϋ δηλονότι. 44. 3. ένεκά σου. 1). Ιπηρμένον Ιγένετο. 45. έξικνοϋντο : 

έφθαναν κυρίως ή λέξις. 455. ττρούτίεμψα : τε καΐ πολλά. 663«1. 3, ερω¬ 

μένης : εφετής. 3^. έρώ εγώ' έρώμαι δέ ΰπό τίνος. 2. 3. σννυτάς : μαρ¬ 

τύρων. 13. αύτοϊς : τοΐς άνέμοις. 3. τιμαλφέστατον \ τιμιώτατον. 35. ού 10 

...καλών : σχήμα γλυκυτητος. 5. 3. κομώήν : οδόν. 3^ κομιδή αντί τοΰ 
λίαν περισπάται. ανακομιδήν : επάνοδον. 7. 3. εντεύθεν : ήγουν 
άφ’ ημών. 1). έκεΐσε : αΰτοΰ. 8. 3. ενθάδε : ήγουν πρός ήμάς. ήδίονς : 

ήγουν ηδονήν προξενοΰντες. 

56(58).663.11. ένσείσας : παρακινήσας. άνατρέφας. 12. των αδελφών 15 

των δΰο οΐ παϊδες λέγονται πρωτανέψιοι, καΐ αυτανέφιοι οί πρωτεξάδελφοι' 
Ι|ανέ·ψιοι δέ οι έξάδελφοι, άλλά καΐ άνεφιοί' δ τής αδελφής υιός άδελφιδοΰς, 

δ τής θυγατρός θυγατριδοΰς* δ τοΰ υΙοΰ υίειδοΰς και υίωνός. 125. άφελό- 

μενος : ήγουν χωρίσας. 14. έ'βλεπον Ικείνην και δι“ εκείνης σέ. 16- μέμ-' 

ψομαι : αιτιώμαι. 105. άμετρίαν : υπερβολήν. 17. 3. άδικεΐσθαι : γρ. δια- 20 

κεϊσθαι. Ι). ροπ^ς : ορμής. 18. 3. άρρενοπώτερον : ισχυρότερον. ίσ.άνα- 

κτήσομαι : άνατραπήσομαι. 19. 3, τον λοιπού : εις τδ εξής. 1). σφεν* 

δαμνίνω : σκληρφ. ήγουν άπδ σφενδάμνου οντι’ σφένδαμνον ξΰλον 
σκληρόν. Ο. άκλινεστέρφ : μή ήττωμένφ. 

31ίν 57(41).663.21. συνεργοΰσι. 23. άποτρόπαιοι : άξιοι άποστροφής. 24. 25 

καθ’ υμών. 25. 3. έν τφ τελεί, 15. εκείνοις : δι’ ών. 26. έπεξεΡ^εύσεσθαι : 

τιμωρήσεσθαι. 27. οϋν : γάρ. 28. 3. έξεμελχτησα : έκ στήθους έμαθον. 

15. τους Ιερούς λόγους. 0· Ισχυρίζομαι : διαβεβαιοΰμαι. 295. πεποίηται : 

πέπλασται. 32. τό ...έθνος : τούς “Ιουδαίους. 33. ούκ είς μακράν : παραυ- 

τίκα. 34. ώς : ούτως δηλονότι. 36. κατά (των) ήμαρτηκότων. 38. δή- 30 

,ίίίοί: κολασταί. 39. δέοντος.. 40. 3. άλλ’ η: γρ. άλλά όντως. Ισ. άποκρισιν : 

317 των λόγων. 41. βεβ?<.αμμένον : καταλελυμένου. 42. τηδε : ενταύθα. \ 43. 

περιουσία : έπικρατείφ. τή υπερβολή τής κακίας. 44. δραστήρια : ενεργη¬ 

τικά. 49. έπινοηθέντων : πραγμάτων· 664.1. δοκονσι : φαινομένοις. 4. 

άγελάρχαις : ήγεμόσι. β· ώς έν κεφαίναίφ εΐπεΤν* ώς έν συντόμφ. 9. ορ- 3δ 
γανα : εργαλεία. 10. δίότι : γρ. διατί. 11· χρήσιμος : επιτήδειος. 12. 3. 

παντελώς, !>. άποκότηει : διαχωρίζει. 13. 3. νομίζεται : γρ. λογί·. \>. 

διακρ/νεταί : 14. παρέχει, δίδωσι. 16· τδ φιλεΐν τούς ξένους. 18, ύπηρε- 

11 γλυκύτατον I 21 άνσχθήσομαι Ηβ 
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τεΤται αττικόν άντί του υπηρετεϊν. 183. /ίετέγνω. 19- μέν , δέ. 20. ετζι- 

σκέψεως. 21. : τιμωρίας. 23. άο(αΐον) δλον. 25. : υπη¬ 

ρεσίαν. 26. μοχθηρία : τχ[ πονηρίοί, βδελυρίςι. 27. 3.. έπεξερχεταί : ατ¬ 

τικόν. τιμωρείται. 13. οϋ τοίννν κατλ. : Αποστροφή τό σχήμα. 28. 3. τήν 
3ΐ7ν πόλτν : ^γουν την Κυρήνην. Ιϊ. : διά. 29. διαδράναι : Ικφυγειν. | 5 

30. εδει : απέκειτο. 31· σωτηρίας : γρ. αμαρτίας. 325. παν τό γεννωμενον 
καΐ γινόμενον· ου μην παν τό γινόμενον και γεννώμενον. 34. τό μ'εν ορω/τε- 

νον : άττικόν' κατά τό μέν όρώμενον. 37. η : κο9ά. 38. 3. τφ χρεών ; ^ τφ 
άποκειμένφ. 1). άίττει'ας : πεπαιδευμένης. 39. όεΐ ; άπόκειται, ΑΙ. '^^ομισα- 

σΟαι: άπολαβεΐν. 45- 3. τϊ; πληγ^ : τη των άκρίδων. ίϊ. αντέταξεν: Εναντίον 10 

Ιποίησε. 46. 3. κατ’ Αυσουριανών. ^ ' προεβλήΟη. προεκρίθη. 

Ο. παρ’ αντοϋ: ^γουν τοΰ θεοϋ. 49. 3. τούτον : ιόν στρατηγόν. Ι). κατά : 
των Αυσουριανών. Ο. ^έίΌίΤο : εύχομαι ϊνα. δΟ. φϊ/σέν : ή γραφή. ^ 51- 

εϊς Βαφος καταβαλεϊ. 52- παρά : πρός. είς. 53. 3. όλεθρος ; άπώλε^ια. 

1) άναμενεΐ. ο. παλαμναϊον : κάκιστον, εχθρόν. Ο^. τό παϊι,αμναϊον 15 

άεΐ έπΙ κακοϋ* άλιτήριον, έχθρόν. 543. κακεργάτιδος : τής κακά έργα 
διαπραξαμένης. 665.1. 3. ώς : βτι. 13. μετήλθεν : ^τιμωρήσατο. 2. 

μακρω : καταπολό. 3. Β^βαράτερος : έμοί. ^ρός ; σόν. ^ 4- 3. δια του 

Ανδρονίκου 1>. μέτειαιν : κολάζει, τιμωρείταιι. 6- 3. άξιόν έστιν επανα- 

γαγεϊν. άνω : πρότερϋν. 7. Ιν : έγώ. 8- κατ’ 9. μετά ταΰτα : 20 

ΰσιερον τοΰτων. 10. όχει : διάκειται. 11. 3. παιδόθεν : εκ βρέφους. ίϊ. 
παρέϋτη : ^δοξεν. 12. 3. τοϋ ζψ : ήγουν τής ζωΰς. Ι). εϋμάρεια : εόκολία. 

ελευθερία. 13. οωτό τοϋτο : προσήκει. 14. 3. συνίΰτάν : μαρτυρεΐν- 

αύτήν : την σχολήν. 1δ. 1ϊ. πράγματα : ήγουν οχλήσεις. τό θειον ου'τε 
αυτό πράγματα ^χει οΐίτε άλλφ παρέχει. 165. καί όσα... καί όσα : Ιστίν ή 25 

318 γίνεται ...τούτων έλάχιστον μετέσχον. 1 17. εις άνδρα παραγγειλας : φθασας 
έλθών φθάσας είς άνδρών ηλικίαν- 18. 3. είς άπραγμοσδνψ : είς απλό¬ 

τητα. 1>. δι^ίλλαΐα- διέφερον. 19- 3. οεμντ} : ενδόξφ. 1>. διε^άγων : διαβι- 

βάζων. 20. άκύμαντον : άτάραχον. 21- 3. όίά τούτο : ήγουν διά τό είναι 
άπράγμονο. 15. άσυντελή : άσυμφορον. 23. εδίδον : παρείχε. 24. βονλε- 30 

σϋαι : προαιρεϊσθαι. 26. νπετέμνετο : εκώλυεν έλάττονα έποίει. 27- 3. 

^άλίς : ήγουν μετά βίας. 1). δαπανά : καταλύει. 28. έμβαπτίζεί : βυθίζει, 
εμβάλλει, εντίθησι. 29- ωτινι. 30. άνυσιμώτατος : ώφελιμώτατος. ευεργετη- 

τικός. 31. 9:'ε£0ώ : προσοχή, εί^εος. 32. 7^0 ' επειδή. 34. 3. μέχρι. εως. 

Ινιαυτοϋ. ο. τάχα : τυχόν, ϊσως. 35. 3. §δόθη μοι ώσπερ κληρονομιά άπό 35 

■θεοϋ. 1). τάχα : ίσως. 305. έπιχειρών πράγμασι. 37. 3. έ'οικεν : δοκεΐ. 
5. άπελέγχεσθαι. 38. τοντ^ : ήγουν τό δϋνασθαι πείθειν τους ανθρώπους. 

39. 3. άγαθών : καλών. ώσπερ : καθάπερ. 40. 3. άφετον : έλετ-θερον. 

2 ϋπ^αΐη 30Γ. 6 ιι5ΐ γέγονε 55 Ηβ γίνεται Ο || &(3 έγένετο 3$ έγεννήθη 
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ΐ). άνειμένον : μή υπό τίνος κεκρατημενον. 41. τον βίον : ήγουν την έμαυ· 
τοΰ ζωήν. 42. 3. το : τό σώμα. ΐ). πονεΐν : ένεργεΐν. 43. 3. ευμάρειάς : 

άνεσεως. εΙλκυσα : ήγαγον. 44. 3. τής προαιρέσεως. ϊ>. ή 'παρά* πολ- 

λάκις μέν επίτασιν, πολλάκις δέ (τό) έλαττον (δηλοΐ)’ ενταύθα δέ έπίτασιν 
'παρά τους πώποτε*. 455. τον έφορώντα πάντα* τόν έπιστατοϋντα τά πάντα. 5 

46. απορρήτους : μυστικάς. 47. τεΑετάς : θυσίας. 475. σπουδών : Επιμε¬ 

λειών. 48. «ατα^ονας : μοναχός* εν Ιρημίρ: πάντων των πραγμάτων. 49-3. 

πρηνής : επί πρόσωπον κείμενος. ϊ>. γονυπετής : ΙπΙ τοΰ γόνατος πεσών. 

50. α^ώς : εΰ?νάβεια. 52. δεΙν : πρέπον είναι. 53. εκράτουν : περιεγινό- 

μην. εγκρατής ήμην. 54. 3. ήττώμην : ένικώμην. ϊ>. ώς : δτι. ο. φήμη : 10 

γρ. γνώμη, ήγουν κρίσις. 54δ. γνωστόν. 666.1. 3. εφερον : ΰπέμενον. ί>. 

όυσί^νίάστως : βαρέως. δυσαγωγώς. 15. καινοτομίαν : εναλλαγήν. 2. 3. όρα- 

σμω : φυγή. ΐ>. επιβέμενον : θελήσαντα εμέ φυγεϊν* έπιχειρήσαντα εμέ. 3. 

δΐ8ν άνέκοψε : άνέπαυσε. | δ. κατά λέξιν τοιαΰτην ήν λέγω. 6. 3. ιλαρούς ποιεί, 
δ τους μετασχόντας. ο. αντοϋ : τοΰ αγίου πνεύματος. ά.. προσέθηκεΛ·: 15 

ειπεν. 7. 3. ήμφισβήτησαν : εμαχέσαντο. Ι). ήμϊν : χάριν ημών. 8. 3. 

προσχωρήσας : παραγενόμένος, προσελθών. &. μερίδι : γρ. δυνάμει. Ο. τή 
κρείττονι : τή θείςι. ά, κάν τι : φησί. 9. 3. προσβάλωσι : έπάγωσι. ΐ>. 

οΰκ έστι παρά θεοΰ άμεληθήναι φιλόσοφον ιερέα. 10· ; δή. 11. 3. 

;^αυνος γενέσθαι, 1). άναλογίσασθαι. ί>’. ήγήσασθαι. 12. ήτιασάμην : 20 

αΙτίανεκρινον. 13. προσήκειν : ΰπάρχειν. 14. 3. έκίνησεν : είχεφΰσιν κινή- 

σειν. 1>. εφόβει : (εις φόβον διήγειρεν, ετάραττεν.) 15. 3. παραξίαν : 

έκτος άξίας. αψασθαι : λαβέσθαι. 16. εμαντευόμην : προέλεγον. 17. 3. 

κατά μικρόν : (παραυτίκα). Ι). ώλισθον : έκ τουντεΰθεν έξέπεσον. Ο. ενθάδε: 

ήγουν εις τήν ίερωσΰνην. 18. χορηγός : δοτήρ. 19. 3. άρήιος : πολεμικός. 25 

ϊ). άπληστος : μή δυνάμενος πληρωθήναι. 20. επικείμενος, βιάζων. 3^. 

επιτιθέμενος. Ι). εα : φευ. 21. οι^ω^αι ; θρήνοι. 22. σχήμα ι ειόσς. 

225. περιτέθεικεν : ενεδυσεν. 23. 3. ής : πόλεως. ί>. άποτεμόμενος : ίδιο- 

χωρισάμενος. ο. τίσεως : άνταποδόσεως. θ', ήγουν τιμωρίας. 245. βασιλι¬ 

κήν. 25. 3. κριτήριον \ ήγουν ό τόπος εν ώ έκάθηντο και εκρινον. δΟ 
βασανιστήριον : άντι τοΰ 'κολαστήριον’. 26. 3. ποινίμοις : τιμωρητικοϊς. ϊ». 

άρας : λαβών, ο. προσένειμε ; παρέσχε. 27. 3. βωμόν : ναόν. ί>· πόσοις 
αΰτους. δ.* τους δαίμονας. 28. είστίασε δάκρυσι : ήγουν εποίησε πολλούς 
δακρυειν. 29. τώ : δντι. 31. 3. έπ’ : εϊς· 1). πανταχόθεν : ήγουν κυκλω- 

θεν. ο. έβαλλόμην : ετιτρωσκόμην. 325. επιτιμήσας : κυρίως τό άνα* 35 

στριγγήσας. 33. ήρέθισα : διήγειρα. 34. εποίησε κεκρυμμένην. 35. 

4 1 ίπδ. 22 6Χ ^ άβδίΐϊπρ. : Ο νοίαϋ ραΐάετα, οιη. ΐΕίπβη ΙταπεδΟΓ. 
24 βχ 1 άβδπίπρ. : Ο ποΙπΙεπι Ερρΐηχΐί, &1 ίΓαηδδοη οπι !| επεσον Ο : εχ ^ οογγ. 
32 άρα Ηβ 35 εβαλόμην 0®= 
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σνγχωρονμενων : 355. καρπωσάμενος : λαβών. 36. ύπόνοιαν. 

ύπί^ληιριν. 37. συμβεβηκότων : επδλΟονιων. γβνομένων. 38. &. τήν ελπίδα : 

την δόξαν καΐ την υπόληψιν. &. κρίνουσι εμέ. 39. 3.. αυτούς : τούς πολί- 
τας. δ. ώς : δτι. ο. όίξιος κρινομαι. 40. 3. περίεατιν : περιγίνεται 

31? ήμΐν. ] 3^ αντί τού κατηντησε γούν ήμας. 415, πολυειδεϊς φροντίδες ούσαι 5 

εν τη "ψυχή μου. 42. είδωλοποιΐα : άνατΰπωσις. 43. 3. προαβολαί: έπήρειαι. 

κινήσεις, πόλεμοι, έπαγωναί. προσβολή κυρίως Ιπι πο?ιέμου.· 44. εβον- 

λοντο : ήγουν οί δαίμονες. 45. 3. τής ούσης (έμοί) κατά συνήθειαν. Ι). 
: τέρτί^εως. ευφρόσυνης. 46. 3. ή διάθεσις τού σχήματος. Ιϊ. 

περιφέρομαι, περιήχθην. περιήλθον. Ι)^ περιεγενόμην εις άπαντα τά πρά- 10 

γματα’ τό δέ απανταχού άπήρε τήν γενικήν. 13*. περιφέρω* δ μέλλων πε* 

ριοίσω* δ παρακείμενος περιενήνοχα* δ παθητικός περιήνεγμαι' δ αόριστος 
περιηνέχθην. 48. 3. νον : λογισμού. 1?. σνγγινόμεβα : δμιλούμεν. 49. 3. 

άφ* οΰ και ΰπηρετούμαι, παθητικώς άντί ύπηρετώ. 3^ γρ, καΐ υπηρετεί¬ 

ται και εξυπηρετεί. 50. 3. ήτυ/??κα : επαθον. ΐ>. παρά : εγγύς- 51. 3. γει 16 

δμως. ΐ3./ί£τα/3ολης : ήγουν τής έκ φιλοσοφίας εις ιερωσύνην. 52. άπραΙιας : 

άνενοχλησίας. 53· 3. εις τό ^;!'ρί: ήγουν μέχρι τού νύν. Ιι. πρωίαν : καΐ τής 
προχθές, ο. τό δέ διαγενόμενος [ήγουν] άντι τού ζήσας. 54. νεκρόν : τού 
ανθρώπου εκείνου δηλονότι. 667.1. 3. έπιβατηρίοις : είσελεύσεσι, 3*. 

κυρίως τό επιβαίνειν έπΙ νεώς' τό δέ επί τήν πόλιν εισχτήριον. 1δ. των άν- 20 

θρώπων· 3. 3. Λερι;ΐ;ωρεΓ : περιέρχεται. Ιϊ. ρους : ρεύμα. Ο. κυρίως τό 
'αϊσια’ έπΙ μαντείας. 4. σννέπεσεν : συνέβη, ά. τό δέ άποβαλεϊν άντί τού 
άπολέσαι. 6. φύσιν είχον Ιργάσασθαί τι δεινόν. 6. εαλώκειν : έκρατήθην. 

65. κατά ή διά δέ τά άλλα. 7. 3. άρρενέστερος. τό 'άρρην* έπΙ ψυχής* 

(τό δέ) άρσην Ιπι σώματος* αρρενωπός δ κατά ψυχήν ανδρείος. ο. κατά 2δ 
πολύ. 8. 3. δούλος τον λόγου : δπερ με απαιτεί δ λόγος, εκείνο ποιώ. Ιί. 
συνφεΐας : φιλίας. 9. 3. ταύττ) : ούτως, ήγουν κατά συνήθειαν. Ι). χρα- 

τεϊν ; περιγίνεσθαι. 1θ3. έκράτησα : ενικησα. περιεγενόμην- 11. 3. άνηπε- 

ριήγαγε : εις τουναντίον περιέστησε. 1?. πρός : έν. 14. 3. άνθέλκουσαι ; αι 
συμφοραί. Β. πάθει πάθος εκκρούονααι: κακφ τό κακόν Ιάται. Ο. έκκρούου- 30 

σαι: εκβάλλουσαι αι συμφοραί. 15. 3. αννεπαίθεται: βαρέως έπεμβαίνει. 3’. 

επίθεσις κυρίως ή εκ των δπίσω των πολεμίων προσβολή. 155. ήγουν τή 
λύπη των παρόντων δεινών. 16. οίων : αγαθών. 17. 3. οίοις : κακοϊς. 13. 

πονήρως : δυστυχώς, κακώς, ο. αμα : δμού. 175. άφ-ηρημένος : εστερημέ- 

νος. στέρησιν ειληφώς. 18. τό μέγιστον : τό ύπερβάλλον. 19. εΙωβώς : συνή· 35 

θειαν εχων εγώ. 195. άποτυγχάνειν έν Ικετείαις θεού : ήγουν μή έχειν τον 
θεόν άπονεύοντα. 21. κακώς πράττονσαν ; δυστυχούσαν. 225. άί'α^'χά^ο- 

8 6>: ^ ίπδ. 11 έπήρε } || περιήσω Ο : βχ ^ οογγ. 25 εχ ^ ίπδ. 263 . 3ο5. 

Λά δουλεύω τφ λόγφ Ηβ οοηδεηί&ηβυιη νίά. 6556 
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μαι. : βιάζομαι. 23. 3. γρ. προκείμενος. 1). έψ Φ : διά τό. ο.προσανα- 

31?ν κλΛεσθαι : αττικόν, θρηνεΐν πάντας. [ 24. τάχατ αυτόν : ήγουν τας ιδίας συμ¬ 

φοράς. 25. 3, άνόνητον : άνωφελή. 15· πρόσεστί : συν τφ ελεείν άνονη- 

τως. 26. χρησάμενον σνμφοραΐς : ήγουν δυστυχήσαντα. 27. 3. απαιτησιν 
δούς ό Ανδρόνικος. 13. ύπερ στατήρας μνρίονς : *Αριστοφάνους* 'στατήρσι 5 

δ’ οι θεράποντες άρτιάζομεν χρυσοΤς’- 28. άναβολτιν ; υπέρθεσιν. 29. 3. 

όι έ/ιέ* : (τον κλαπέντα), ού διά τούς χι?ι.ίους στατήρας. καθειρξας : 

ήγουν εμβολών εις φυλακήν. 30. 3. άνεπιχείρητον : στερεόν- φρουρών. 

φυλακήν. 305. ήγουν δεδεσμημένους είναι- 31. φαντάζονται : ύπολαμβα· 

νουσι. 32. άφαιρηθή, φησί : δ Ανδρόνικος τον άνθρωπον. 325. μέχρι ταυ- 10 

της τής ημέρας. 34. πρφψ : πρότερον. 345. αυτού : τού *Ανδρονικου. 

35. ώς ; δτι. 365. πολ^ιτευόμενος : 6 χρώμενος τοΐς πολιτικοΐς πράγμασι. 
385. 3, άφίστησιν : εκτρέπει. 3*. μακράν άπάγει- κωλύει, εμποδίζει. 39- 

δει : χρείαν έ'χει. 40. εστι χρείαν εχειν. 41. 3. ερνμνοΐς : στερεοϊς. 5. 

προσβαλεϊν : προσελεύσεσθαι. 42. είσερπύσαι : κρυφίως βαδισαί- 43. 3. ΐδ 
παροιμία. 1ϊ. άφίησι. Ο. ονδένα : των δεσμοφυ?;άκο)ν. 445. άφορώντες 
έχουσι, μιμούνται τον *Ανδρόνικον. 47. 3. (των...) αυτού : γενομενων. ή. 

λόγος ούδείς \ φροντίς ούδεμία. Ο. ώζ οτι. <1. τηνουσαν. 48. ως . καθα. 

49- 3. τις : αυτός. 15. μφέν άλλο ε'χοντα δηλονότι. 51. Δωριέας : ως εξο· 
οίστους. 52. 3. ένεκολΛφθησαν : ενεγράφησαν. 3^ κυρίως έπΙ λίθων. 53. 20 

εχων : δυνάμενος. 668.1. 3. ηγεμονικήν : ναυτικήν. Ιί. ά^ήνψ : τό άρμα, 

ο. άλάμενος : πηδήσας. 2. 3. διά θαύματος κτησάμενος. Ιϊ. αΙσγγννέσθοί : 

ποτέ νΰν αιδείσθω. 25. τοΐς έλλείμμασι ; τοΐς στερήμασίν. 4. 3. ένεφορή- 

θην : εμπεπλησμένος εϊμί. Ι). θέσις και άρσις. Ο. έγενσαμην : ήψάμην. 

6. 3. ούδέν από των δύο, τουτέστι τής τιμής καί τής ατιμίας. ετι : εΐς 25 

323 τό εξής. 7. 3. έκάτερον : ήγΰυν τό τής τιμής καΐ τής ατιμίας. | Ιΐ. είς αναφο¬ 

ράν ; ήγουν αναφέρει, άνατρέχει. 8. δ τολμηρός. 9. παρεκινησεν . κατελυ- 

σεν. διέφθειρεν. 10. διακυρίττετάι : μάχεται. 11. έτζί : ενώπιον. 12. 3. 

άς : φωνάς. 1ϊ. τής : επιστολής. 14, έπειλεμμενη : ήμμένη. 145. ώραΐον* 

αρχή δείξει άνδρα. 15. 3. έξαράσσειν ; κρούειν. συντρίβειν, 1>. έπιχειρεί: δΟ 
έπιβάλλει. επιτίθησι. ο. έστω : αυτός, ά. δνναμιν Ιχέτω, 16. 3. κεχοή- 

σθω : ενεργείτω τής εαυτού φύσεως. Ιϊ. άποκτιννυτω : τί. ανταποδιδοτω. 

17. των πολεμίων : από. 175. άπόχρη μένουσιν : ήγου- αρκετόν ην ουσιν. 

18, επί τής τάξεως : ήγουν έπΙ τής ήσυχίας. 185. άπηλλαγμενον ειν^ί- 20. 

3, άγνεΰσαι : άγνάς κτήσασθαι. 3^ καθαρά; άποφήναι εχειν· βλασφη- 35 

μίας τής πρός θεόν. 0· άλεγειντίς : λυπηρής. 21. άπόγνωσιν^ λαβειν. 
άπαγορεΰσαι. 215. 3. απ,ολογίαν ποιήσασιν. 3^ αποκρίνεται ο ερωτω- 

μενος' απολογείται δέ δ εγκαλοΰμενος. 225. επιχειρήματος. 223. δ νοΰ. 

55. Αγ. Ρΐηί;. 816 7 οχ 1 ίπδ. 293. ϋΐοεεη. II 49 (Ρατοεπι. I 212) 
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ίδιον ήν νοΰ. 23. εχοντος : ύστερον. 29. συχνόν : πολΰν. 30. τό θειον : 

ηνουν τό της ίερωσύνης. 305. εχώρισεν' διοοκίζω τό διαχωρίζω. 31. ηγε¬ 

μονικός : βασιλικός. 32. τους μέν... τους όέ : τούς βασιλείς... τούς ιερείς. 
33. &. συντεταγμένους Ιποίησε. Ϊ3. τεταγμένοι εΙσί. ο. οΐ μέν : οΐ βασι¬ 

λείς. 335, ηγουν έπΙ τφ ένεργεΐν τα τζ^άγμαχα. 34. 3.. ημείς δέ τεταγμε- 5 

νοι εσμέν. 1}. απαιτεί: ως κεχρεωστημένον προς τον ζητοΰντά με σίτευε- 

σ3αι. 35. 3. διά τί’, επανάγεις : ηγουν φέρεις τά πράγματα δπισΰεν. 

37. παοαδίοικεΐν : παραδυναστεύειν. 38. βάδιζε : πορεΰου. 39. επιτροπήν 
εχοντα. 40. κατά τί. 41. ενόν : και δυνατού όντος. 42. 3. πρόθυμος γε- 

νήσομαι. 1ϊ. ήρεμεΐν : ηγουν αποχήν ποιήσασ·θαι των πραγμάτων, ο. τάχα : ίο 
ϊσως. 45. μή ψευδές έχοΰσης. 4δ5. (ούκ) αζιον κρίνουσι, ηγουν ού δΰναν- 

ται. 46. αυγγίνεαθαι : ηγουν συνηνωμέναι είναι. 47. 3. απαθής : ορμή χω¬ 

ρίς πάθους πραγμάτων. 1). κενήν : έλευθέραν. καθαράν. Ο. παθών : ηγουν 
32ί1ν πραγμάτων. | 49. μή ον : δέδοικα Ι'να. 49δ. σχόλασον και γνώθι. 51. 3. 

δει : χρεία υπάρχει. Ι), καταδικάζω : καταψηφίζομαι. κατηγορεί ο 15 

εγκαλων* καταδικάζει δέ και καταψηφίζεται 0 κριτής. 52. τούς όντας των 
επισκόπων εν τοίς πράγμασιν. 53- 3, είς θάτερον : ειςέν. 5. έζικνονμενον : 

εξαρκούντα. Ο. θαυμάζω* αγαμαί σου τόδε. 669.1. 3. έκάτερα : τά δύο. 

13. δύναμις : αρκετόν γινόμενον. 25. 3. τής συγκαταβάσεως : τής είς τά πρά¬ 

γματα (συγκατανευσεως). 3^ ηγουν από τού έγκΰπτειν εις τό πράγματα. 20 

55. τούτο παθών \ ηγουν δμιλήσας βορβόρφ' έμπεσών είς βόρβορον. 7. 3. 
πλέον. )3. ενιαυτούς : χρόνους. 7$. άνθρώπφ γενομένφ. 8. άπολαΰω σου 
τόδε. 9. εδει : χρεία υπήρχε. 10. 3. περιουσία : υπερβολή, πλήθος. Β. 

άβλαβή διαμένειν. 11. 3. κατά μηδένα τρόπον. Ιο. ποθαίνεσθαι : πάθος 

λαμβάνειν. Ο. τούτο : ηγουν τό 0μι?ιεϊν τοϊς χείροσι καΐ μένειν έπΙ τής φύ· 25 

σεως* τό μή μολυνεσθαι. 12. παραίτ?;σίς : συγγνώμη. 13. διευλαβουμένω : 

φοβουμένφ. 14. 3. ορούς : όρον ενταύθα την τάξιν. 13. σννέσομαι : συν¬ 

υπάρξω. 15. 3. διακρίνειν. Ι). καιρός ό άρμόζων ενι Ικάστφ πράγματι, 

ο, άφαιρήαομαι : στερήσω. ά.. εξή : καιρός εστι. δυνατόν έστι. 153. α. 

δζή κτλ. : δοκεΐ κατιέναι. 3’. ώφελείν τινας κατέρχεσθαι. 16· κατιέ- 30 

ναι: συγκαταβαίνειν. Ιβδ. τουτέστι διά τής μικρά; επιστροφής καΐ συγκατα¬ 

βάσεως αγαθόν τι ποιείν. 18. 3. προστετηκέναι : προσμένειν και καρτερεϊν. 

3^ (τό χαίρειν άει τοΐς αύτοϊς). 3^ στοιχεϊν πρός ταλαιπωρεϊν. 13. ού : 

τού πράγματος τού άνενδότως εχειν πρός τά πράγματα. 19. ανέχεται : υπο¬ 

μένει. 198. 3. ηγουν δστις μιμείται τον θεόν. απευθύνει: διορθοΐ. 21. 85 

3. σύνιστε : γινώσκετε. 13. λογαριασμούς. 23. 3. άλαζών : αυθάδης. 3’. 

1 ύψος ίδιον τοϋ νοΰ ] 5 έπΙ Ο ι: πρός Ηβ 18 βξαρκοΟντα έζερχόμενον } 20 €χ 
1 ϊηε. 23 έδει Ηβ ■. δεί 27 ορούς 1^ £οΓΐ. τεοίε 33 οχ 1 ϊπδ. : Ο δΐ^πυιπ 
αρρίηχΐί: αί άεδοΓΪΙίβΓε οτη. 
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(τερατολόγος, ψεύστης). 235. άξιον κρίνω συγγνωμονεϊσθαι. 24. άμελή- 

σας : εγώ- 25. συνέταξα : συνηρίθμησα- 26- 3. Ισοαν : όμοίων. 1). άξιους 
κρίνω. Ο. τούτοις τοϊς λόγοις οις λέγομεν. λέγοντες ώς ούδείς δύναται 
δυσΙ κυρίοις δουλεύειν. 205. αρεστοί φαινόμεθα. 27. οΐ : ετεροι. 28. &. 

διαγίνεσθαι : ζην. εξεστν : καιρός εστι. 29. έξομοϋμαι : άπαρνουμαι' 5 

άρνήσομαι μετά όρκου. 32. 3. θέατρα, πανηγύρεις. οχλήσεις. "Β. έπεθέ- 

321 μην : εψίλησα ή ήγάπησα. 33. εϊην : έ’σομαι. | 35. συγγενόμενος : ομιλήσας. 

36. 3. καταβάς : συγγενόμενος. 1>. Θεωρίας : τής φιλοσοφίας, αρετής. 0. 

συνουσίας : όμιλίας. 38. 3. άγελαίους : χυδαίους, απαίδευτους, δημώδεις. 

Το. φύσεως : άγαθής. 39- 3. αγωγής : αγαθής δηλονότι. 13. διά θαύματος 10 

σχεϊν. 40. πολλον : χρόνου. 41. 3. ραστώνης : άναπαυσεως. 5. ϊσως φυ- 

σιν έχω γενέσθαι. 42. 3. καταχωνννμενος : καταβαπτιζόμενος. 13. αυτών : 

των πραγμάτων. 44. μισοϋντα : τινά άνθρωπον. 4δ. 3. δεδογμένα : δό- 

ξαντα. αρεστά. 13. ποιων : πράττων. 46. 3. προστάτϊ/ς γενέσθαι. 13. σχο¬ 

λήν : ελευθερίαν. 47. θ..άνοίκείως : άνεπιτηδείως. 1). εοτιν : τρόπος. 15 

δυνατόν εστι. ο. πώς. ά. τφ σχολάζοντι : τή σχολή, (ηγουν τφ) άφι- 
στάσθαι από των πραγμάτων. 48. 3. τό παν : παντελώς. 13. δυνάμενος 
ώφελεϊν τόν δήμον. 49- πο?>,νχωροτάτη : ηγουν χωρούσα πολλά πράγματα, 

πολλάς υποθέσεις. 50. πέφνκεν : έκ φυσεως έχει είναι *πολυχωροτάτη 
ψυχή*. 51. έλ,κούσαις : εφελκομέναις. 52. περιστάσεσιν ; ταραχαΐς. όχλήσε· 20 

σιν. 53. θίς τό κατορθοϋν ; εις τό ποιείν τά πράγματα ώς έχει. 54. 3. 

άξιος αίρηθήναι και προκριθήναι. 1>. άπασιν νμΐν : ύφ* απάντων υμών. 

670·1. 3. λνσιτελέστατος : ώφελιμώτατος. 13. άνθαιρετέος : όνομα. ο. 

ημών : ήγουν έμού τού Συνεσίου. 2. 3, μόνοι : ήμεϊς. Ιΐ. μήπω : μέχρι τό 
νυν. 8. εϊόει : πράγματι. 11. μακρφ : κατά πολύ. 118. μέλλει δυνήσε- 25 

σθαι. 14. 3. εισαϋθις : καΐ μετά ταύτα. 13. αυτόν : τού πράγματος. 15. 

ποιήσασθαι. 16. 3. συνέδρων : ηγουν ή σύνοδος. Ι). οϊς... μετήλθε : 

λόγοις δι* ών κατεγόρησεν, εστηλίτευσεν. 

321ν 58(42).670.183. ένεκα κακής μοίρας. | 20. τής ένεγκονσης : ηγουν τής 
πατρίδος. 21. άλιτήριος : εχθρός. 22. 3. άπεληλάσθω : άποδεδιώχθω. 13. 30 

πανέστιος : συγκάτοικος. 23. έσχατον σημαίνει δυο* τό τελευταΐον και τό 
μέγα. 25. επεξελθών : τίμωρήσας. 253. έγκατολείμμασιν : τοϊς εναπο· 

λειφθεϊσιν. 26. 3. άτοπα : αλλόκοτα, άσυνήθη. 13. γένη : γρ, είδη. 27. 

3. εισενεγκών : είσαγαγών. 1>. εϊη : γένοιτο. 273. εύχομαι δέ ότι και 
μόνος αυτός. 28. 3. άμετάβατον τό 'χρησάμενος’ ενταύθα. 1). δακτνλή- 35 

θραν : τιμωρητικόν όργανον των δακτύλων. ΒΙ, προαπολόμενοι : προδιαφθα- 

ρέντες. 338. 3. έβλασφήμησεν : ΰβρισεν. 3*. έ'ργφ και λόγψ βλάσφημα 

1 Ο 36 οπιίδΐδδε οδΙβπόίΙ : 6χ ] αάά. 5 διαγίγνεσθαι 16 6χ } ΐηδ. 

23 άνθαιρετέος Ηβ : αύθαιρετέος Ο (-τέος ίη γ&5. ) 25 έθει Ηβ 
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έποίτκτε χατά τοϊ Χο.^οϋ. 34. όφ’ ο5 άντί τοΏ Ιπεώή· άφ’ οτου. 345. 

προαεπαττάλενσεν : προαήλωσεν. επηξε. 35. η^οατο-γμ^ιεο.· 

νομορμίνοες : τοΐς παράνομα πάσχουαμ 3·'· Ί^■ παροινουμένοις, ηγονν αη· 

μαζομένοε;. 37! α. ίπετείαν : παράπλησ.ν. 1^. ίνα„νο, : επαπεαων. 

38. α Φάλα^μ... Κεψ^Ψ ■■ ώχνηαεν δν β<^). 1>. ^ ^Ακραγαντενα : ο τμραν- 5 

νος 383. Κεφρήν... Σεραχηρείμ : τύραννοί είσι.. 40. μέλλοντας ονειδιζειν^ 

4ΐ! α. : χατ·. 1,. ένεγχεΐν. Ι^'. χομίαατ. ΕθεΤν. 42. ενεχα τομ 

όνειδίσαι τον Χριστόν. 43. λοίδορον ; ύβρισττχόν. 46. ». επιτροτι^νοντος 
βασιλεύοντος, επιτρόπου δντος. 13. &φ «« : Τιβερίου.^ ^47. ηγεμονεαν ^ άρ- 

νύν. 48. &. εχονσης : διοιχοΰσης. χρατοΰσης. 13. αιρ νί ■ Υενεας. 40. . 

ελαβεν : τούς άλλους. Ι). ίίνί)στε«ίσας : δγορτίσας. 495. &. ίπό του ...φρονή¬ 
ματος. χατά τό Πιλάτου φρόνημα. 605. α. γέλωτα προΙενουντα (ην 

τά γράμματα), α'. (άντί τού "γέλωτα Ιποίουν τά γραμματα >.^ 51. χαθα 
περ : γέλως. 671.1. τά παρα^ε^ρα/τίτενα ; γρ. τά έπι-. 2^. ουκ ενσεβ ■ 
άλλα άαεβοΰς. 3. α. αντί τοϋ "σεμνή ήν ή λέξις’. 13. «τ · επίγραμμα- 15 

τος. 45. όμοια ήν ή γλώσσα τβ γνώμη. 5. 3. συνεφωνει ΰνμβαι,νει σημαί¬ 

νει δΰο· το συμφωνώ χαΐ τό χατά τύχην γεγονός. 1>. ύστερον τούτων. ■ 
3 έστηλιτευμενων : χατηγορηθέντων. προλελεγμένων. προειρημένων. ^ Ο. 

322 βαρύτερα : δεινότερά εϊσι. 1 8. δ μέν : 0 "Ανδρόνιχος. 9. &. αποτροπαιοτς . 

μισητοΐς. Β. ίί^τΐετο : έμαστίζετο. Ιι’. αϊχίζομαί σε τοισδε' χαι αιχιζω σε 
τοϊσδε. 11. 3. παύσαιτο ; εύχομαι ίνα. εύχομαι ϊνα παυσηται. ϋ. 

γένοιτο : χαΐ εύχομαι ϊνα. ο. τοΐς μεθ’ ημάς : τοΐς μεταγενεστεροις. 12. 

αυνθήματα : έπινοήαατα. εφευρήματα, μηχανήματα. 13. άτυχων . ατυχίαν 
πάσχων. 14. &. κατετείνετο : έχολάζετο. α>. έτιμωρειτο.^ 6. ταυτα . τα 
τής χολάσεως. 16. σταθερώτατον : χατα-. 16. &. τοις δημιοις . «ις^χο^α- 

στηρίοις. Ι). άπάλοιτο : διαφδαρείη. 17. συ/τπασχουσαν. 18. υφ φ . επι 
τώ 19 &. αννδιενέγκαι : ήγουν συναλγήσαι, παραμυΟησασδαι. Β. λυσ- 

σης, ήγουν μανίας, πλήρης γίνεται. 22. Η. νεανεε^αάμενος : άλαζονευσαμε- 

νος. ει>. μετά αλαζονείας εϊπών. 23. ίρεθίζονχος : παραχινουντος. ^ 24. 

έπέθηκε : έπήγαγε. 26. α. έβαερεΟείη ; έλευβερωθείη. α<. λυτρωθειη. απαλ- 

λαγείη. 2855. σημείωσαι δλον ύστερον τούτων. 295. άξιος νουθετηθηναι. 
30. α. άνιάτως ; ήγουν άθεραπεύτως. 1). εχον : διαχείμενον. 3_θ5. αςιος έατιν 

δποχοπήναι, χωρισδήναι. 31. ύπδ τής χοινωνίας. ^ 32. ", 

ήγουν χινεϊται χαΐ πρός τά δλλα. 33. α. θιγων ; απτομενος. 1». εναγονς . 

μεμολυσμένου πράγματος. Ο. τής ειροατροπής : ήγουν του ^ , 

χαΐ χατά την γνώμην χαΐ χατά το σώμα. 35. μετά 
άπασαν τήν γην ούσας. Ι.. δεατάττεταε : ιχαραχελευεται 375. τοις α^υ ^ 

οίχείοις. 38. άνοίγνυμι· άνοιγέσθω' άνβφγμένον γενεσδω. 39. α. αηκος . 

13 5Λ. 505. ίΐι εχ 1 31 ?855. πί Ιίηεπιη εοΓ. 84 Οίγων Ο 
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ναός. 1ί. περίβολος : τά πέριξ του ναοΰ. 40. α. λάΒγι δίοδύζ : προς τό 

'έταΐρε, πώς είσηλθες, ένδυμα ούκ εχων (γάμου)διαδύς : είσελθοίν. 

41. &. εξελαύνεται \ άποδιώκεται. Ι). παραινώ : νουτεθώ διορίζομαι. 43. 

&. όία9’εδοντως: παραινώ μάλιστα. 1ΐ. οΐ: οι ιερείς, ο, μήτε ; ου-. 44. &. 

322ν τζροσεροϋσί : χαιρετίσουσι. | 13. παραπό^γίουσιν εις εκφοράν. 4δ. ο., ώζμικρό- δ 
πολιτιν : ώς εύτελη' ως πένητα. 13. αποακυβαλίσει : εξευτελίσει, φαυλην ήγή· 

σεται. 47. &, τή πεντ^τί: ηγουν τ^ί εκκλησίςι. ίί. ήγουν σχίζεται, ρήγνυται 
της εκκλησίας. 49. &. λενΐτης : διάκονος. )ί. πρεσβυτέρας : ίερεΰς. ο. Επί¬ 

σκοπος : μητροπολίτης. 51. έμβαλονμεν... δεξιάν : ^γουν προσαγορευσο- 

μεν. 1>. αυτής : μιας τραπέζης. 52. &. πολλοϋ... όεήσομεν : μακράν γένη- 10 

σόμεθα. 3.^. ελλιπείς γενησόμεΟα’ άποστησόμεθα. 13. κοινωνήσαι : εκείνφ. 

53. 3.. τής απορρήτου τελετής : της μυστικής θυσίας, ή του θείου άρτου, τής 
θείας λειτουργίας. 13. ε5ελ?7σασίν : βουληθεϊσιν. 

327ν 59.672.1. ψύόσοφος : ήγουν πραΰς. 2. τήν (δίδ) : κατά. 4. &. ταΰ- 

την : τήν ρητορικήν. 13. είργάζετο : μεταχειρίζετο. Ο. ύστερον σου. δ. 15 

άποδόμενος : πωλήσας, 6. &. διέγνω. 13. πλεειν. ο. εις ετερον πλήθος 
λαοΰ. 7. 8ί. δπερ άγουσιν οΐ ρήτορες. 13. γνώριμον : διάδηλον. 8. 3.. 

μνήστενσον : ήγουν προξένησαν, 1). ήγουν κληρωθέντος άνδρός. ο. άρ- 

χειν : έξουσιάζειν. 9. 3.. τον έφορον τής φιλίας. 1). σόν : τον. ο. δν : τον 
άνθρωπον. 10. 3. οίδάς σοι χάριν. 13. εϊσεται : γνωρίσει. 20 

60.672.12. 3. ήγουν (οτι) εργάζη οσον ανήκει τη φιλία. 13. φιλίας 
328 ένεκα. 13. 3. δικαζόντων : τοις ψήφοις δηλονότι. | 1). αίρήσω : νικήσω. 

14. ποοαΟήκη. 14δ. δυσμενείας : εχθρας. 15. 3. δοκουντος. 3^. ήγουν 
άρεστοΰ φαινομένου. 16. 3. έπολιτεύετο : άντ-. Ιί, χάριν του μακαρίτου 
Φάου, 17. 3. λέγων : παραινών. Ιο. ετρεψας : επήγαγες. 18. Ιποίησσς. 25 

19. 3. έξήν : δυνατόν ήν μάχεσθαι. Ι). πρόκλησιν : άναγόρευσιν. ο. τής 
διαφοράς : ήγουν τής μάχης, ο*, διενέξεως. 20. εξεστιν : μάχεσθαι. 21. 

τό ψιλότιμον : ήγουν τό επηρμένον εμοΰ. 23. διατριβής : ομιλίας. 24. 

ήγουν νόμισον. 243. 3, άρχου : γρ. Ι'χου. 3^ αρχήν ποιου. 26. ηγουμένου : 

έμου. 28. τό διαφιλοτιμεΐσθαι : τό διά τι μάχεσθαι. 30 

61.672 .29. 3. δάηιδα : τάπητα. 3*. τάπης τάπητος τό κοινώς επευ- 

κιον, καΐ γράφεται *η*' δάπις δέ δάπιδος τό αυτό, 'ι’. 3^ δάπις του έχον¬ 

τας, αλλά και του τόπου οΰ γέγονε. Ιο. ΑΙγυπτίων : ήγουν ήν ποιοΰσιν οί 

Αιγύπτιοι. 295. υποκάτω είναι τής στρωμνής. 32. 3. προ : έμπροσθεν Ιο. 
άρχεΐον τό παλάτιον' άλλα καΐ τά οικήματα άτινα άρχονται υπό του άρχοντας, 35 

ήγουν του βασιλέως, αρχεία καλούνται, ο. έδει : άποκείμενον ήν. έμελλον. 

33. καθεύδειν : κοιμάσθαι. 34. δυνατόν ήν. 348. παραβαλλ^όμενον : ριψο· 

15. Μ&ίΙΙι. 22, 1135. 2 €χ 1 &άά. 12 η βΟΓίρβί : τά Ο 20 αδι οϊδας, αιτείς 
0130 -ήοδίς Οερο 21 οχ 4 ίπ3. 25 γρ. έποίησας 4 318. έπεύχιον ] 
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>^ινδυνοΰν^α. 31. ύπομνησθϊΐς : Βν^υμ\\^^ς. 373. α. των καιρών. κε£- 

μενον' πρότερον, καΐ προ του. 39. προς ικετεία'ς. 40$. έκραδαίνετο : εδονειτο. 

εκλονεϊτο· έταράττετο. 41. ^ : χαιΟΦ δηλονότι 42.^ουντε^νω. σπεύδω. 

3.^ αγω. 43. 3. ηγουν μηδενΙ συντυχών. Ϊ5. ό'τί μη : πλην. Ο- Φαω . γρ* 

Φωτίφ. 44. 3. κράξας. καλέσας. Ϊ3. διά της χειρός. 443. οϊί//ϊίνας : δηλώσας. 5 

45. οΙχήσομαι : παραθησομαι. 46. α^ροσαύδητον ; χωρίς τοΰ προσειπεϊν. 
47. περίτών αυτών ; περί τοΰ οτι οΰ προσεΐπε. 673.1. 3. εκείνην : γρ. εκεϊ-θεν. 

328ν 3^ την άπ* αΰτοϋ. 2. 3. αποδημίαν : εξέλευσιν. 13. στόλον : πλοϋν. \ 3. νπ 

έμοϋ: ηγουν υπό τής εξουσίας τής εμής. 4. 3. στε'λλεταί: πλέει.^ ΐ». εξεστίν : 

ήδυνήθη, 5. ποίησον έμοί. 6. 3. όή : ουν. Ιϊ. φθάνω : προλαμ- 10 

βάνω. ο. δηλώσας : ηγουν Άστέριος ό ταχυγράφος. 7- προσθειναί : επαγα- 

γεϊν. 9. ταντω ανγκυρεϊ : τφ ένΙ και αΰτφ συμβαίνει. 95. Σύρος . το^ συ 
βραχύ. 11. παρά : πλησίον. 1ΐ3. τής βασιλικής οικίας. 12. 3. κατόπιν : 

ό'πισΰεν. 13. <τότής : τής βασιλικής. 13. : γρ. νυνί. 15. 3. γινόμενον : 

Ενδεχόμενον. ί>. ζήτησον. 16. των έκ κτλ. : των δντων εις την τάξιν του 15 

υπάρχου. 17. 3. τής συμμορίας : τής τάξεως- 3^ πληθΰος. 13. : 

Εξουσιάζων. 18. έχοόσης : Επανάληψις. 185. 3. τήν συμμορίαν : την πλη- 

βΰν. μόρα τά άλλάγια παρά Λακεδαιμονίοις, άφ’ οΰ καί συμμορία. 3'. τα- 

ξιν. 20. 3. νΰν : γρ. νυνί. 1). 'κ-άν ; ίσως. 21. δάπιδα : τάπητα. 22. 3. 

ερεΐς : είπε, 1ϊ. περί τον χρόνου : περί τής βραδΰτητος. 23 ηγουν ανα- 20 

γνωθι. 6. σχολήν : Ελευθερίαν. 26. δννηθείη : ώστε ποιήσαι ημάς αδικίαν. 

62.673.27. ή δωρεά ή γενομένη ΕπΙ τή αρετή. 29. 3. σχοΡΑζει : κατα- 

παΰεται. Τί. όσης : 6 Μαρκελλϊνος. 30. πολεμονμβνας : διαφθειρομένας. 

32. πλεονεξία* το εναντίον μειονεξία. 35. άμψοϊν : δυο. 36. 3. εΙρήνην . 

κατάστασιν. Ι^· νπερεΐδε : κατεφρόνησε. ο. δοκεϊν : φαίνεσθαι. 37. 3. 25 

νόμιμα : ηγουν τεταγμένα. Ιί. έπεβούλευσε : επεθετο. 38. ϋβρισε : ετιμω- 

ρησε. 41. 3. αυτόν : τον ΜαρκελλΙνον. 1>. Φ : ηγουν έμοί. θ· ευρατο . 

325» εΰρε-. | 42. 3. υπό χάριτος. 13. δεδεκασμένην : διεφθαρμένην. ο. καί: γρ. 

αυτόν καί. 43. ηγουν τους δικαστάς. 44. των άνθρώπω^ν των κατοικουν- 

των έν τή Πτολεμαΐδι' Πτολεμαΐς ή χώρα, Πτολεμαίος ο ών έξ αυτής. 45. 30 

3, τον δυνατόν : όσον άπό τής δυνάμεως' ηγουν τον πρέποντα. 1>. αξιον . 

γρ. δίκαιον. Ο. ηγουν τήν συλλογήν* Ιρανον ευφημίας λέγει. 46. τοί ήττων : 

γρ. τής ϊσης. 475. μακράν τών ορίων ημών. 48. τήν μαρτυρίαν : τους επαί¬ 

νους. 485. κατατιθέμεθα : ποιοΰμεν. 49. 3. ένογληθέντες : παρ άλλων. 1>. 

ένοχλ-ήσαντες : ηγουν ώστε έπαινέσαι αυτόν. 

63.674.1. τών δυνατών : των εν άξιώμασι. 
64.674.3. δυοΓν : γένηται δηλονότι. 

65.674.5. άμφω : σοί. 

30 Πτολεμαίων Ο ^: -αιέων Ηε 
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334 66(67),674.7. 3, πνβέσθαι : έρωτήσαι. 13. προελόμενος : προαιρεθείς. 

Ο. οϋ : πράγματος. 8. πρότερον διηγήσασθαι. 9· άπό βουλής : από προαι- 
ρέσεως. 95. ηγουν μοναχός έγεγόνει. 10. 3, ετέλεσε : εγένετο. υπήρξε. Ι). 

σνμπροίούσης : αΰξανομένης. προκοπτοΰσης. 11. 3. ένστάσεως : καρτερίας, 

Ι). άξιος εκρίθη. 12. διακονίας : υπηρεσίας. 125. ηγουν τοΰ γενέσθαι ιε- 5 

ρεΰς. 13. στρατοπέδου : τόπον. 133, παραγενόμενος. 14. 3. ^Ιωάννη : τφ 
Χρυσοστόμφ δηλονότι. 13. συστάς : μαρτυρηθείς. 16. 3, συναποτιθεται : 

συναποβάλλεται. 1)λ συναπόλλυται. Ο. τουτω : τφ Ιωάννη. 17. 3. στα- 

σιασβήναι : εις μάχην έλθεΐν. 3\ μαχέσασθαι. 18. 3. άπεόείχθη : ηγουν 
έχειροτονήθη. 6. τής έν τή Βιθυνή οΰσης. 19. δια<57οράς : μάχης. 20. τώ 10 

χ^ειροτονήσαντι \ ηγουν τφ Χρυσοστόμφ. 20. 3. τών υπέρ εκείνου μαχομε- 

νων. 3^ τών βοηθοΰντων έκείνφ. τών συνεστηκότων μετ* εκείνου. 21. 

γνώμη : άπόφασις. 22. διφκηκότι. : ηγουν οικονομήσαντι. 24. βιβλίον : 

επιστολήν. 24... σοφόν, δ : ...πεπληρωμένον σοφίας, ήν. 26· ένάγων : 

παραινών. νουθετών. διδάσκων. 28. ϊόιον : τοΰ Αλεξάνδρου. 29. 3. έξη- 15 

κει : εξήλθε* τέλος ήλθε. Ι). αμνηστίαν : ηγουν μετά τήν ειρήνην. 30. δ : 

δ Αλέξανδρος. 305. τής λαχούσης : ήγουν τής κ?νηρωθείσης. 32. αυτόν : 

γρ. αΰτφ. 32. διαφοράν έχων. 34. καθήκει : άρμόττει. 35. τοΰ ;>ίαταλό- 

γον : τής τάξεως, αριθμού. 36. αίσθόμενος : γνοΰς. 37. 3. προσποιονμέ- 

334ν νους : ΰποκρινομένους. 1». δειλιάσαντας. | 385. προσκόψαντες : σφαλέντες. 20 

40. 3. προσενηνε/,ΐίένους : όμιλοΰντας. 3ν συντυγχάνοντας. 41. καταακε- 

δάσαντας : καταχέαντας. 42. ήνέσχοντο : ΰπέμειναν. 43. πώς. 44. εκκλη¬ 

σία : έν τή. 45. 3. έκοινώνησα : συμμετέσχον. 1>. 1'σα : ομοίως. 675.1. 

οστις : οποίος. 2. 3. αυτών : τών επιχωρίων. Ιϊ. έφέστιος : έπΙ τής ήμε- 

τέρας οικίας. 3. έξιστάμεθα : παραχωροΰμεν. 4. δνσχεραίνοντας : βαρυνο· 2δ 
μένους. 5. καταβάλλσμεν : ρίπτομεν. 6. κατωμαδόν : έπάνω τών ώμων. 

7. 3. μόνος : έγώ. 1). ασχολούμαι : ηγουν περισπώμαι. 75. σχολής : έπιμε- 
?νείας. 8. κείσεται : γενήσεται. 85. πλεονεκτεΐν : ηγουν κεκτήσθαι πλείονας 
πόνους. 9. μειονεκτεΐν : ηγουν το εχειν ελάττους τιμάς. 11. 3. βούλομαι. 
Το. μηδαμού. 1)^ γρ, μηδαμόθεν. 11δ. συμβάντος. 12. 3. ετέρωσε : ά1ι· 30 

λαχοΰ. 13. τρέπω : κινώ. 13. 3, έπανάδϊ : έπιγίνεται. έπιφαίνεται. Ιί, 
κατά : επάνω. 13δ. διαβάντα. 14. 3, τήν πατρωαν : τήν πατρικήν. Ιο. 
όμωρόφιον : ηγουν εϊσω τής οικίας. 15. τοΐς εΙκόσι : τοίς πρέπουσι τφ έπι- 
σκόπφ. 16. έν οΰδενί. 17. 3. δεδογμένα : αρεστά έμοί. Β. αλλά : δπερ 
ποιώ. 175. τό μέν... τό άέ : ηγουν τό τιμάν αΰτόν έν τή Ικκλησίφ... τό τι- 35 

μάν αυτόν έν τή οΙκίφ. 19. 3. καίτοι : δμως δέ. 1). άπεβιασάμην : εδυνά- 

στευσα. 21. αυθεντίαν : εξουσίαν. 21δ. άποστολικης διαδοχής : ηγουν τοΰ 

πατριαρχικού θρόνου. 23. πυνθάνομαι : ερωτώ. 

32. πατρώαν Οΐ; οίκείαν Ηε 37 άποστολικής Ο ^: ευαγγελικής Ηε 
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32? 67(66).675.25. ορισμός θείος. 26. α. ήγεΐσθαί : δοκεΐν. 13. εκείνος : 

ηγο\)ν ό σός. 27. προσμονήν πένθους. 3}. πένθος και θρήνος διαφέρει, 
πένθος γαρ τό μελανειμονεΐν· θρήνος δέ όπόταν τΙς κλαίΏ· παραιτησά- 

μενος : άφείς. 278. νοσοκομονμενον \ ήγουν ιατρευόμενον, επιμελοΰμενον 

κατά την νόσον. 285. έκβιασάμενος : βία άγαγών. 29. δωδεύσας : διαβάς. Β 
30. α. διετείχίαεν : διεχώρισεν. \>. γέγονα : παρεγενόμην. 305. Παλαι- 

βίσκα Παλαιβίσκης. “Υδραξ “Υδρακος’ είσι δέ ονόματα τόπων.^ 32. α. δι- 

ψηράς : &πδ τον μή εχειν ΰδωρ. μεθόρια : τά μέσον των ορίων. 33. 

έκκλτιΰΐάαας ' συναγαγών. 34. τά μεν : των γραμμάτων. 348. τα δε . τα 
ετερα γράμματα. 35. διεξελθών : εϊπών. 36. &. είς άρχαιρεσίαν : (εΐς) 10 

εκλογήν αρχής. 3.^ είς τό παρακινήσαι αυτούς έκλέξασθαι άρχιερέα. 37. 

3,. προχωροίτ]: δυνατόν γένοιτο. έμπροσθεν θεσθαι. ο, έπισκοπους. 38. 

ήδυνήθην νικηοαι. 39. άξιώ : παρακαλώ. 40. ήν μοι βονλομένω : αττικόν 
άντι του ήβουλήθην. 41. προσέκρουσα. ήναντιώθην τω δήμφ. 418. ψανε- 

ριοτάζους έντιμωτάτους. 43· κρηπις το υπόδημα και το θεμέλιον ενταύθα 15 

δέ τήν κοινώς λεγομένην άναβάθραν λέγει. 44. 3. ωνωνς : ηγορασμενον. 

Β. αννομότας : ήγουν ποιήσαντας ορκους επι τφ αγορασθήναι. 45. εκκνλί- 

32?ν σθψαι : αποδιωχθήναι. Ικβληθήναι. | 47. καταστήσας : εις τάξιν άγαγών. 

48. όδοϋ : μεθόδου. 49. &. εκείνον : ήγουν τον σόν. 1>- οεμνόν άποδει- 

κνυων. ο. πείθων : εγώ αύτοΰς. 50. άδετεΐταί : καταφρονεΧται. 51. οι : 20 

ήγουν δ δήμος. 676.1. &. έκάλεσαν. 3.*. επικαλούμαι τον θεόν. 5. 

δυσκόλως μεταχειριζόμενον. 6. έρημον : εστερημένον. 75. μικρόν : παρά. 

8. έδέηϋε : έλειψε, 9. Ιπικαλέσασθαι τό δνομάσαι' έκκαλέσασθαι τό εις 
έλεον’ προκαλέσασθαι τό εις πόλεμον* (προσκαλέσαρθαι δέ τό εις δικαστή- 

ριον). 11. εκκλησίαν : συνάθροισιν. 12. παλαμναιοτάτας : βαρυτάτας. 13. 25 

διαφέρον : λυσιτελοΰν. συντελούν. 14δ. είς τό καταφρονήσαι. 15. ήγουν ή 
κεκυρωμένη ήμερα* ήτοι ή τετάρτη, 17. 3. παμμίγης : υπο πάντων μεμί- 
γμένη. 13. ένηχεΐν : ήχον έμποιεΐν. 0· αδιαχώριστος· 18. 3. κατασιγα- 

ζόντων : (σιγήν) κελευόντων. Ι). ώσπερ μοναχός και Ιερομοναχός, ούτως 
και κήρυξ και ΐεροκήρυ|. 21. 3. δ μέν : <δ> νέος. Ι». πατέρα ποθείν^ : τον 30 

Παύλον έπιζητεϊν. Ο. ά όέ' : ό δέ γέρων εφη υιόν Παύλον- ά. ο δε* : 

ήλιξ έφη Παύλον. 253. ένορκισμός : ήγουν λόγος άποτείνων δρκον. 26· 

πανσασθαι : εμέ- 27. άναθέσθαι : άναμείναι. αναβολήν ποιήσασθαι. 29. 3·. 

ψήφισμα : κρίσιν. 1). πρεσβευτήν : άποκρισιάριον. 30. 3. παράκλησιν 
εποιούντο πρός εμέ. ίο. συναγορεύω τό ρήμα* τό πράγμα συνηγορία’ τό 35 

330 όνομα συνήγορος. 1 34- πάτριον ; από πατέρων. 35. τελοΰσας είς Έρυθράν' 
υποτελείς ούσας τή Ερυθρά- 358. όποστασιάσαι : ήγουν χωρισθήναι. 36. 

7 Παλαιβίσκα... "Υδραξ άίδροδίιί: ίην. οτό. Ο 8 ορίων 1 : όρέων Ο 24 δχ 4 

ίηε. 27 ροδί παμμιγής Ηε υπό τοϋ λίαν ένηχεΐν ταις άκοαϊς 29 εχ I ίηδ. 
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από τού *Ωρίωνος. 365. πορρωτέρω : εκ μακρού χρόνου. 37. κατηγορού¬ 

μενον* 'έσχεν αιτίαν’ άντι τού 'κατηγορήθη*. 39. ά|ίον κρινόντων. 40. 3.. 

πολυτάραχον. 13. έξέτεινε, πολύν καιρόν διεβίβαζε ζών. 41. άνασχέσθαι : 

λέγεται τάς εκκλησίας. 42. προβαλέσθαι : είς χειροτονίαν αύτός δ Ώρίων. 

43. 3. οντος : 6 Σιδήριος. Β. ρέκτης : δραστήριος. 45. οίος : τοιούτος 5 

δηλονότι. 46. έπεκράτει. 47. 3. υπό πλήθους. 13. περιήσαν : έη ΰπήρχον. 

48. ήγουν διά τής δεινότητας εργάζεται ή φρόνησις. 50. 3. ένθέσμως : δι· 

καίως. Ι). μέν οϋν : μάλλον. 52. 3. ενταύθα. 1). σύνθημα : σημεΐον. 

677.1. άνάρρησιν \ άναγόρευσιν. 2. τά : κατά. 6. 3. λόγω : φ είπον. Ι3· 

πρεσβυτέρου. ο. τούτον : λέγεται. 7. άποδεϊξαι : λέγεται. 8. έν κακοίς : 10 

γρ. έν καιροις. 9. παραβαίνεσθαι : παροράσθαι. 11. 3. μετ* ολίγου. Ι). 

δεήσαν : χρείας γενομένης. 1)*. εΙκότως γενομένου' έστι δε §ήμα άπρόσωπον 
τό 'δεήσαν*, χρόνου αορίστου πρώτου* εδει, δει, δεήσαν, έδέησε* πλέον ούχ 

330ν εύρίσκεται. 12. τής ορθοδοξίας : τού χριστιανικού μέρους. | 14. έκεΖ : είς 
τήν Πτολεμα'ίδα. 15. επίτροπον γενησόμενον' μέλλοντα επιτηρήσειν. 16. 15 

καταλύσας : άποθανών. 19δ. δόγματι : θείφ δρισμφ. 22. θρονισμόν : χει· 

ροτονίαν. 25. 3. πειθόμενοι. 13. έκεΐθεν : απ’ αυτού, ο. πεϋσιν : έρώτη* 

σιν. 26. (άντί τού) δόξαντος’ αττικόν (δέ Ιση) τό λαμβάνειν ευθείαν άντι 
γενικής" δεί, προσήκει, δόξαν ρήματα απρόσωπα. 27. θρονιστάς : χειρο* 

τονητάς. 29. γνωμικόν. 30. άφελέσθαι : στερήσαι. 31. 3. κρατείτω : κύριον 20 

έστω. 1>. δόξη : άρεστόν φαίνη. 32. 3- δόξαι : άρεστόν φανήναι. Ιΐ. αν- 

τοίς : τφ λαφ τής Ιπισκοπής. 33. 3. προισχονται : προβάλλονται. 13- δο- 

κεΐν : άρέσκειν. 36. άνταίρονσι : Ιναντιοΰνται. μάχονται. 39. τής : ένεκα. 

42. 3. έξομαλίσαι : γρ. έξομιλήσαι. 1ϊ. ώς δημαγωγός διοικήσαι. ο. πλή¬ 

θος : τού λαού. 45. κάκεί : εν τφ άστει. 47. 3. διφκησα. έπραξα. ί3. <5ίέ- 25 

τριψα : διεβίβασα. 48. 3. τύπον : τάξιν. Ι). ενρατο : έδέξατο. ο. οποίαν 
κατάστασιν έδέξατο παρ* εμού. 49. 3. τον αυτόν : ένα τόπον. Ιΐ. εύ τε... 

εΙπεΙν : ήγουν Ιπαινέσαι* κακώς είπείν, ήγουν ψέξαι· 50.3. αντοΧς \ δμοίοις. 
351 Ιο. έκάτερα : δ έπαινος και δ ψόγος. | 52. στάσις : μάχη. έρις. 53. φνοιτο : 

στάσις. δ4δ. καταπεμφθέντι : από σου. 678.1. 3. δίαιτάν : διοικεϊν. 13. 30 

ήνεσχόμην : ύπέμεινα. 2. αμφισβητήσει : άμφιβολίςι. διαστάσει. 3. μετεω- 

ρότατον : τό είς ύψος επηρμένον* τό έπανεστηκός. 4· 3. έρνμνότατον : δχυ- 

ρώτατον. "6. κατασείσαντος : σεισμόν επαγαγόντος. 5. έρείπιον : καταβε- 

βλημένον. 6. όλίγοις : μέρεσι. 8. έκτειχισθήναι : άνακαινισθήναι. 85. 3. 

έπανελθεΐν είς τήν άρχαίαν τάξιν. Ι). άρχαίαν \ προτέραν. 9. αυτό : τό 3δ 

χωρίον. θδ.,τοίς κεκτημένοις : τοίς έχουσι. 12. ήγουν περί ού είχον τήν 
μάχην. 123. 3. έν αίτιςί ποιούμαι τον δείνα, ήγουν μέμφομαι. 3^ ήγουν 
εμέμφετο. 13- 3. 'Ερυθρίτην : τον Διόσκορον. 1ϊ. Δαρδανίτης \ δ Παύλος. 

7 δικαίως 3.4 έκθέσμως ^ ρβΓρεΓααι ΓθίβΓί 02 18 4 ίηδ. 
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16. οΰτω τον Έρυθρίτου. 185. ηγουν ανΐαο^ηθηναΐ. 19. πρσκατε- 

σχήκεί : ηγουν πρότερονεκτησατο τήν εκκλησίαν. 20. γρ. παλαιοτερον. 22. 

μαλακώτεοον : Ινδεδομένως. 23. &. χαχύως. ώσπερ : καΟάπερ δηλονότι. 

24. &. έ'ωλον : μόταιον. Β. έπιδρομ^ : εφόδφ. 26. τά άναγκαΐα : τά οφει- 
λόμενα· τά άπερ οφείλει άνθρωπος χριστιανός εΰξασθαι. 27.^φάοαγξ^ό διε- 5 

σχισμένος καΐ διερρωγος τόπος. 28. &. δημόσιος είναι, ίϊ. έν οΐς : εν τοϊς 
δρεσι καΐ τοΐς φάραγξι. 29. προνομενσο^σιν : σκυλευσωσιν. 30.^οσαι : ηγουν 
πολλαί. 305. οΰτω δοκεί κατά τους καιρούς των εξ Άρείου άθέων. 32- 

α. ϊδιαί έκκλησίαι. 13. κάκεΐνο : τό άποδιωχθήναι ημάς άπο των εκκλησιών 

331ν και εΰχεσθαι εν οικίαις. 33. έκεΐνοί: οι Άρειανοί. 1 34. τής καβώρνσεως : 10 

της καθιερώσεως των λόφων. 13. παραδιδόντων : άνθρώπων. 355. λαμ- 

πρώς : διαδήλως. 37. δ δέ κτλ. : διά το δικαίωμα κεΤται ή μετοχή.^ 385. 

α. εισφρήσας μετά φθοράς εισαγαγών. Λ*· εισκομίσας. 40. &. γάρ : δέ. 

}}. παριτητέον: δυνατόν παριέναι. 41. τέχνη : μηχανή. 42. Ιδιοποφασθαι. 

κτήσασθαι έαυτφ. 43. πέρα : έπέκεινα. Β- άξιον άγανακτήσαι. 443.^ 15 

υπέρ τοΰ είναι τά δίκαια έν τή πολιτεία. 46, 47. τό μέν... τό δέ. 46. και 
νόμος : γρ. καινός, ηγουν νέος. 475. κρίνοαο : διαχωρίζοιτο. 48. τράπεζα: 

την ιεράν λέγει- 49. εφόδου : έπιθέσεως. 50- 3.. δίέγνωστο : κρισις, δια- 

γνωσις έγένετο. 1>. ή 'παρά’ έπ'ι έλλείφεως. 528. άκροώμενοι : οΐ επίσκο¬ 

ποι. 54. α. δεισίδαψονίαν : τον φόβον τον παρά τό πρέπον. 3.^ αθεΐα ή 20 

άντονομαστική τό μή δνομάζειν θεούς- και αθεΐα αιρετική τό ονομάζειν 
τούς μή πρέποντας θεούς* και αθεΐα ή δεισιδαιμονία, ηγουν τό μή σέβεσθαι 
προσηκόντως. Ια- δίαστέλλειν : διαχωρίζειν. 679.1. εσην : ή δεισιδαιμο¬ 

νία. 2. περικειμέη^ : ενδεδυμένη. 3. έψώρασεν : έπένθησεν. ^ 4. ουκονν : 

ούδαμώς. 45. ονκονν έπήει μον : ούκ έλογιζόμην. δ. ηεφρικέναι : διά φό· 25 

βον έχειν* φοβεϊσθαι. 6. ηγουν έ| ανάγκης.^ 08. ταις έπΙ ταΐς τελέταις, 

ηγουν τοΐς μυστηρίοις, άγομέναις. 7. 3. όλκαΐς : έλκυσεσι. 3^^^ ώσπερ 
ελκει ή μαγνήτις τον σίδηρον, τό ρήμα έλκω, τό πράγμα ολκή. 8. εχει φύ- 

σιν (παθεΐν). 1θ3. τό θειον άπλοϋν, άπερίεργον, φρόνιμον- οργή, θυμός 
καΐ έρως ολέθρια. 11. δυσερι: κακήν φιλονεικίαν άγον. 12. 3. παραγίνεται : 30 

έπιφοιτ^. >5. ών : τοΰ θυμοΰ καΐ τής οργής. 13. 3. προενωνηκός : πρθ- 

κατοικοΰν. 1). έξοικίζεται : υποχωρεί. 14. 3. είχον : διετιθέμην. άπο- 

φανονμενος : μέλλων άποδείξειν. Ο. ο : ο Παΰλος. 15. 3. έζηλέγχετο . 

332 άπεφαίνετο, εφανεροΰτο μετά έλέγχου- Ι3. αύτήν : την μετάθεσιν. [ 16. 

τούτου : ήγουν τής ΰποσχέσεως. 17. 3. ασμένως ; μετά προθυμίας.^ 1». 35 

άπεδίδρασκον : άπέφευγον. 18. εκείνον : τόν Παύλον. 19. 3. έκβιβάζειν : 

τον Παύλον. 3^ άποδιώκειν. ψάγκαζον : Ιγώ τούς επισκόπους, ο. 

13 είσφορήσας Ηβ 20 αύΓοματισηκή Ο : εχ 9 ΰοττ. 29 οχ ] ΐϊΐ3. 318. προ- 

κατοικός Ο γ οχ 1 οογγ. 
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άνατώεμένου : αναβαλλόμενου. 20. διατρίβοντος : βραδύνοντος. 21. 3. 

παρεγενόμην : εγώ. 13. έδέησεν : χρεία εγένετο. 0· έπιβαλεΐν : επαγα- 

γεΐν. σκέ·ψασθαι. επιθεΐναι. 22. έπιδιαγνώναί : μετά τό θεάσασθαι. 24. 

περιοικίδος : εκ τής χώρας τής οΰσης πέριξ· 25. 3. : ενώπιον· Β. κά- 

μοΰ : τού Συνεσίου. 26. 3. τοΰ έπισκόπου Δαρδάνων. 13. άποτεμνόμενοί: 5 

άποκόπτοντες. 29, έγκειμένον : Ιπιμόνως παρακαλούντος- 33· 3. εϊδει: 

τρόπφ. 13. κωμωδίαν : ΰβριν. ο. κατά τού αδελφού. ^^^Β.άνασεσυρμένην : 

επι γέλωτι πεποιημένην και διασυρμψ. 34· 3. πλημμελή : πάθος έχουσαν. 

13. άφ’ ής : επιστολής άνασεσυρμένης. 35. 3. κακώς άγορεύοαντι : ήγουν 
ύβρίσαντι. 13. άγορενσαντι : ειπόντι. 36. τούτου : τού μή ποιήσαι τό χα· 10 

κόν. 39. ερύθημα : αιδώς. 40. παρόντος : γεγονότος. 41. 3. ισχυροτέ- 

ραν : δυνατωτέραν. Ι). άπέψηνε : απέδειξε. 42. έξομολογήσασθοι. ειπεΐν. 

43. αίσχράν : τήν άσχήμονα οθσαν. 44. .ανθαιρέτοι·ζ ι αΰτοπροαιρέτοις. ' 45. 

σννδιατίθεμένονς : ήγουν συμπάσχοντας. 47. 3. τέως : προ ολίγου. 15. δια- 

ψίλοτψούμενον : εναντιουμενον. διαμαχόμενον. 478. εις ταπείνωσιν εμπε· 15 

σόντα* ήττονα γεγονότα. 485. 3. υπό τής γνώμης. 3*. γνώμη σημαίνει 
ν'* τήν προαίρεσιν, τήν άπόφασιν και τήν γνώσιν. 49. γέγονεν : άποκατέ· 

στη τό πράγμα- 50. βούλοιτο : θέ?ι.οι ό Παύλος. 515. αίρέσεσιν : προκρίσε· 

332ν σιν. 53. ήνέσχετο : ύπέμεινε. 54, «αι* : αλλά. | 680.1. 3. έπιδαψιλενόμε- 

νος : πλουσίους πόρους παρέχων αύτω. Ιί. αύτφ : τφ Παυλφ. 2. 3. πρόσ- 20 

ληψις διαφέρει προλήψεως* πρόληι|πς μέν λέγεται τό προληφθήναι ψυχήν τί¬ 

νος. 13· χάριτα ποιήσαι(το). Ο. δ : ό Παΰλος. 3. 3. ώκνεί : άνεβάλλετο. 

Ιί. γρ. ΰπελθεΐν. 4. αντοΐς : όμοίοις. 48. άντικαταστήναι : άντι τού Διό¬ 

σκουρου γενέσθαι. 5- προς : συν. 6. ελαία τό δένδρον'έλάα δ καρπός- πυρ- 

ρόν τό κουκουτζον. 7· τω : Διοσκοΰρφ. 8. 3. μεγαλώτερον κτήμα. 13. 25 

ελάττονος : κτήματος, ο. άμψοίν : τοΐς δυσίν, ήγουν τφ Παυλφ καΐ τφ Διο· 
σκούρφ. εϊσω : ένδον. 9. οΣ : νόμοι. 93. περιεκτικωτάτην’ συνέχου- 

σαν. περικρατούσαν τάς εντολάς. 1θ3. άπεφήναντο \ διώρισαν. 11- άξιον 
κρΐναι εμέ. 12. τάς συμβάσεις : τάς συμφωνίας. 13. α. διαλιμπάνειν καΐ 
παραλιμπάνειν τό αύτό* έστι δέ διαλιπεΐν τό από τής βίβλου ενα λόγον άνα- 30 

γινώσκειν, τόν δέ έτερον άπολιμπάνειν* δπερ καΐ εκ διαλειμμάτων λέγεται. 
Ίί. εάλω. έκρατήθη. 15. 3. εχει : άραόττει. 3*. διάκειται. 1>. πάντα : κατά. 

16δ. αΐτήσεσιν : ικετείαις. 17. έπεξελθεϊν : διηγήσασθαι. 185. παρά μι¬ 

κρόν. 20. 3. άποβάντων : γεγονότων. 13. μή : ου· 21. μοι : έστιν. 215. 

άρμόττων τφ τρόπφ εμού. 22. 3. θρόνον : τόν σόν. 1). αΙδονς : ένεκα. 35 

223. νπεράγαμαι : θαυμάζω. 23. ήν φιλώ. 25. σνμπτώχονς : συμπένητας. 

26. 3. έζ απόρων : έξ ών ούκ έστι πόρον λαβεΐν τινα. 1>. φόρους : τέλη. 

243. ο£. ναΐ^. πυρήν, κουκούτσι 26 ροδί περιγέγονε Νβ κοινόν άμφοϊν αγα¬ 
θόν ή φιλαδελφία 0^ 
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265. έκλέγοίν : συνάγων. 27· παριστάμενοζ : βοηθός γενόμενος τοις άνΟρώ- 

ποις κατά τον άρμόζοντα καιρόν· 29- 3. πώς. 13· μέλλω ακουσεσθαι. 
32. 3. ομολογία \ συγκαταθέσει. 13. τ:ον ελεγχον : την άπόδειξιν. την κρι- 

σιν. Ο. : κρατεί. 33. τί)ν ^ίκψ : την τιμωρίαν. 36. 3. 'εψ αυθεντίαν : 

τήν εξουσίαν. ίϊ· Ιερατικήν : ηγουν την σήν. 37. 3. άνέπεμψα : άνέθηκα. δ 
1?. ο·5ν : δμως. 38- 3- το χρεών : τό υποκείμενον. 13. ή κυρία : τοΰ θανά- 

333 του. I 40. 3. μεταδοϋναι : ηγουν των "θείων μυστήριων μεταλαβείν. 1>. 

/τί?5είς : εύχομαι. 41. ΰπ’ εμοΰ. 42. 3. τοϊς αυτοις: τοΐς όμοίοις. Ι). υπό¬ 

δικος : ΰπευθυνος. άφωρισμένος. Ο- Θεσπεσίας : δείας. 44. 3. τό 
σύνθημα : τήν κατανευσιν· ^άντα ; κατα- θ· ηγουν υπαίτιος εστιν. 10 

4δ. 3. προτιετής : άκρατής. Ιτοιμος προς τό λοιδορήσαι. Ι). άνθρωπος . ο 
Ίάσων. 46. Ρ^εγόμενον : παρά πόντων. 48. εξέτιαε : απέδωκε. 51. 3. 

ναναγίας : άπωλείας τής νηός, 1*· ωφέλειαν εχειν ή έσχηκέναι. δΐ3. το 
σνμβόλαιον : τήν συμφωνίαν. 52. ώνιον πράγμα το αγοραζόμενον. 54. 

καταθεΐτο : καταβόλλοι. 681.3. άξιόν εστιν αναφοράν ποιήσαι. 5. διωκου- 15 

σιν : ήγουν κατηγοροΰσιν. 55. πάντως: όμως δε. 7. ΡΛβωοι δικας . ηγουν 
τιμωρήσωνται οι ιερείς τους ιερείς. 8. μνησχεύαωσιν : προξενήσωσι. 85. 

επάνω των έμών ώμων. 93. δέομαι : σου. 10. 3, πρόσταττε. μηδενί : 

των ιερέων. 1ΐ5. άπραγμονεστέροίζ : άπλουστέροις. Ιδδ. τό μεν... το δε : 

το άδίκεϊν... τό άδικεΐσθαι. 18. άπεχθοίμην : μισοίμην. 213. μετά βοη- 20 

θείας τοΰ θεού. 26. 3·. περινοστοϋσι : περιέρχονται. Ιΐ. βακάντιβοί : σχο- 

333ν λαζοντες' ή δέ λέξις των Λατίνων. 27. βόρβορον λέξιν είποντος. ! 29. 3. 

έμψαντικώτερον : φανερώτερον. Ι). παραστήσαιμι : δηλώσαιμι. Ο. ούτοι : 

οί βακαντιβοι. 30. 3. άποδεδειγμένην : φανερόν. 1ΐ. οι : και γόρ, 315. 

αυθαίρετοι : από τής οικείας γνώμης. 32· 3. μεχο,νααται παρθικοί. 1>. 25 

καρποννται : λαμβανουσι- 33. 3. έκεϊσε. 1?· κερδαλεωτερον : επικερδεστε- 

ρον. 34. χρψαι: πρέπον είναι. 36- 3. έπελθόντες : απ-. Ιΐ. εκεΐ: εκείνα. 

37. 3. δέχεσθαι : άνα-. 13. θνσιαστηρίω \ εν. 38. 3. άγελαίονς : χυδαίους 

ώς τοΰ δήμου άνθρώπους. 1ϊ· έν αΐς κόθηνται οι δήμιοι. 39. εμβαλωσι . 

παραγένωνται. ελθωσι. 40. επανέλθοιεν : επαναστρέφοιεν. 41. μάλλον : 30 

π?ιέον. 43. άξιόν εστι προσφέρεσθαι. 45. ' ελθη. 48, 3. ιερέως γενο- 

μένου. 3’. τήν ιερωσΰνην λαβόντος. 49. εξόν : δυνατοΰ ό'ντος. 50. 

χωριάζει : διατρίβει παρ* ήμίν* διάγει. 515, επεξελθων : πάντα διηγησαμε- 

νος. 53. ήκει : ήλθε. 54. 3. ήγουν §ν όμφιβολίφ ύπαρχων. 1). ηότερον : 

άρα. 682.1, μακαρίας : γρ. θαυμασίας. 4. επέταξα : παρεκελευσαμην. 5. 35 

3. ήγουν εί ούκ ετυχες. 1). ^χοις : δύναιο. 7. 3. ταμοφαία : αντίγραφα. 

13. κατά πάντα ά είπον. ύστερον πάντων, ο. μετά τάς υποθέσεις ας έγραφα 

13 ώφελήσΟαι -είσθαι 15 κατάθειτο Ο» 21, 24 βακάντιβοί 8οηϊ: 

βασκ· 27 είναι δοτίρβί: έστι Ο 29 έμβάλλωσι 0^ 36 τυγχάνεις 0^1 -οις 

ζητώ ευχήν ποιήσαι ενεκεν εμοΰ. 9. 3. συνεργίας : ήγουν ευχής. 13. αυτός : 

334 εγώ. 11. 3, περιίσταται : περιέρχεται. | 1). τήν άφορώσαν εις κίνδυνον, τήν 
κινδύνου πρόξενον. 12. άπότροψος : εξω ών. 13. 3. ήγμένος : πεπαιδευ¬ 

μένος. Ι). ήψάμψ : άπελαβόμην. 

334υ 68.682.14. 3. φ : τφ άνθρώπφ τούτφ. 1). στέλλεται : πορεύεται. 5 

1δ. οσιον : δίκαιον. 16. 3. νέας : ηλικίας δηλονότι. 15. ασκεί : παιδεύε¬ 

ται. 18. 3. εγράφατό τις δίκην, ήγουν κατηγόρησε. 13. γραφήν : κατηγο- 

335 ρίαν. ο. ειμαρμένην : τύχην. | 19. φόνου : γρ. μώμου. 

69-682.21. 3. εντενξη : επιτυχής. 3^. εντυγχάνω δοτική, τό θέμα έν· 
τυγχάνω* ό μέίΛων εντεύξομαι έντεύξη. 24. 3, επί : εις. Ιΐ. έκεΐθεν : 10 

άπ* αύτοΰ. 26. 3. άθρόον : αιςρνίδιον. 1ι. γρ. άθρόον καΐ τά τής χώρας. 

273. τό μέχρις : μέχρις. 29. δει : χρεία έστίν. 30. 3. των έθάδων : των 
κατά συνήθειαν ούσών, 1). όυσωπεΐν : παρακαλεΐν’ εις έλεον έπισπάσθαι. 
ο. ώς : δτι. 31. τά ϊδια.,.τά κοινά : τά ήμέτερα... τά τής πόλεως. 325. 

περιίσταται : περιγίνεται. 15 

70.682.36. ήκει : ήλθε. 37. 3, εκείνο : μέρος δηλονότι, ΐ). κατά πολύ. 

38. πολλών : πραγμάτων. 39. ψυχαγωγίαν : παραμυθίαν. 405. χρήσιμον. 

41. πειρασμοί τοΰ δαίμονας : ήγουν δυστυχείν. 42. δή : οΰν. 44. αγώγι¬ 

μων : γρ. άγώγιμον. 

71.683.1. του : ένεκα. 4. τόν φιλόσοφον ; ήγουν σέ. 6. τον σπινθήρα : 20 

ήγουν τήν φιλοσοφίαν. 7. μοχθ7]ράς : ταραχώδους. 

72.783.9, "ψεύδομαι άμεταβάτως’ καΐ ψεύδομαι σε μεταβατικώς, αντί 
τοΰ ψεύδομαι διά σε, ώσπερ φεύγω σε άντί τοΰ φεύγω διά σε. 10. 3. 

πείραν λαβέτω. 13. αμαρτίαν έποίησεν. 11. 3. άτιμα πράγματα ειργάσατο 
335ν εις τούς ανθρώπους. Ιΐ. οΓς : άμαρτήμασι. 12. αΰτω : τφ Άνδρονίκφ. } 14. 25 

3. γνώμην : κρίσιν. Ϊ3. τούτων : των γραμμάτων. 15· 3. Ικετείαν : μετά¬ 

νοιαν. 13. προσποιησάμενοζ : ύποκρινάμενος. 16. 3. άπαντες : οι επίσκο¬ 

ποι. 1). άξιον έκρινον. Ο. π^λήν : χωρίς, 17. έδόκουν : ένόμιζον. 18. 

προσεδεχόμην : ήλπιζον. 20. 3. δν εΐκός. 1). άτολ^ότερον : τό *α’ καΐ επί- 
τασιν καΐ στέρησιν. 21- 3. προσκεκοφότα : προσπταίσαντα. Ιι. μάλλον : 30 

τολμηρότερον. 22. 3. διά τοΰτο αυτός. \3. οίος : τοιοΰτος. 23. ήν : εγώ. 

24. βουλευσάμενος : εγώ. 25. Ιταμόν : ήγουν άναίσχυντον. 255. άντίσ;^ειν : 

ήγουν έναντιωθήναι. 27. ήμμένον : ήγουν εμέ. 28. 3. αλλά γάρ' άλλ* ειξα 
δεομένοις' ιταμόν γάρ. 1). ειξα : ύπήκουσα. 29. 3. επί ρητοΐς : επί συμ- 

φωνήμασι. Ιΐ. διά τό. Ο. μηκέτι : εις τό έξης. 30, 3. έφ’ ώ : διότι. 13. 3δ 
νουν : γνώσιν. σύνεσιν. 31. 3. ήγουν προστάτην ποιήσεται. 1). όφην : Ιγώ. 

32. 3. τής συμφωνίας ής έθου, ευχήν ποιησόμεθα. ύπερεύχομαι 

11 άθρόον Οίγβ:-οι Ηε 29 5θ1ι. 20α αά αΙίαπι Ιίδηιαι ρτοδ. δροοί&ί ιιΙ>ί, 
υί β3ΐ ίη 4 τ , ήν εί. βχδί. 
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τοϋ δεινός καΐ ΰπερευχομαι τής αμαρτίας τοΰ δεινός. ^ 33. ευχήν ποιησο- 

μεΰα. 34. δίκι] : τιμωρία. 345. φανερωθήσεται δημοσίς(· λαληθήσεται εΐς 

δπαντας. 36. εδοξε ; έκυρώθη. 38. 3. έπεδαψιλενσατο : πλείονα υπόθ^εσιν 

παρέσχε. 8.^ δαψιλειαν, πλουσιότητα παρέσχε. 39. ά/τοκϊϊρυ^εως :^άφο- 

ρισμοΰ. 395. μετά άποτολμίας εγένετο. 40. μετεχειριζετο. 41. αλήταί : 5 

πλανήται. 42. πτωχοί ύπάρχουσι. 425. ευ... γεγονότα : ήγουν ευγενή δντα. 

ΖΖ6 48. άπεδίδοτο : ήγουν επίπρασκε. 1 49. την παρανόμως άπολωλυϊαν. 684.1. 

ο^:6που. 2. παρ ού'ς : νόμους’ ή παρα τ6 εξω. 4. τούτων ; των πραγμά¬ 

των. 5- οΜοχρη : αρκετόν έστι. 6. δΰναμιν σχώμεν. 7. 3. τοις εναγεσι : 

ήγουν τοϊς μιαροίς- 1». εναγέστατα : παναγέστατα. ^ 10 

73.684.9- ήγουν προσανανγεΐ?.αι μετά κλαυΰμοΰ* προσαποδυρασθαι. 

10. πολιτείαν : -ίτην. 11. 3. άμφότερα : τά δυο. 3*. ήγουν διά τό είναι 

σε φιλόσοφον καΐ ήμερον. 14. 3. τέχνην : μέ·9οδον. γνώσιν. Ι). ψ : ’Αν- 

θεμίφ. ο. υπαρίάντων : γενομένων. 16. 3. όπως : δρα πώς. }}. έπφαλεΐς . 
έπάξεις. 17. 3. προσέχω τον νοΰν τοΐς γράμμασι. 13. ^όνν : λίαν. ο. 1δ 

σφοδρά : μάλιστα. 22. 3. ήγουν καταλυειν τούς νόμους. 3^ ήγουν εναν- 

τιοϋσΟαι τοϊς νόμοις. 23. ών ; ιών Λιβΰων. 235- τοΐς παρα^α/νουσι^: τοϊς 

άμαρτάνουσι. 24. 3, τάπιτίμια : αι κολάσεις; 3\ επιτίμια αι επι τοΐς 

πταίσματι τιμωρίαι. 245, τότε μάλλον κτλ. : νΰν πλέον κολάζονται παρά 

τοΰ θεού διά τάς αμαρτίας αυτών. 25. 3. ενεκυβίστησαν : έταράχθησαν. 20 

ενωρχήσαντο. 1>. ^βδην : όμοΰ. 13*. τδ άρδην άπδ τοΰ αϊρω γίνεται, και 

§πεΙ τό αϊρω δυο δηλοΐ, τό ύ-ψώ και τό αφανίζω, και τό άρδην δύο δηλοϊ* 

ένίοτε μέν τό μετεώρως καΐ κοΰφως, ενίοτε δέ τό άφανιστικώς. 253. ανη- 

ρϊϊσόαι : διαφθαρήναι. 26. την πλησίον τοϋ τόπου τής Κυρήνης. ^ 27, 

κατψνσαν : έτελείωσαν. εις τέλος ήγαγον. 29. 3. ταχέως. 1*. κατείργάσθαι: 2δ 

ήγουν ήφανίσθαι, έργασθήναι. 30. τό πάλαι ρηθέν. 305. χρησμόν ήσεν, 

είπεν' έπήγαγε διά χρησμού. 34. τό τεμάχνον : τό κόμμα. 35. 3. αναβολήν : 

υπέρθεσιν. 1>. μηχανήσασΟε : διανοήσασθε. 37. 3. ψνσις εστι : τφ αν- 

336ν θρώπφ άποθνήσκειν. Ι). καβάπαξ : ήγουν διόλου, παντελώς. | Ο. κωλύει ; 

τον θάνατον* ήγουν ποιήσαι εκείνον αθάνατον. 40. 3. ήγουν μη μάλλον 30 

μέν οΰν. 1>· κατασπευδέτω : σπουδαζέτω. 41. 3. τών : έπί. Β. κατά τους 

καιρούς καθ* οΰς άρχει 0 μέγας Ανθέμιος. 42. άν^σθαι : ήγουν φθαρή- 

ναι. 425. 3. δίοικήσεως : ττΐς αρχής αύτοΰ. 3^. διοικεί ο Ανθέμιος πολλά 

και μή φθαρήτω έκ μέσης τής διοικήσεως ή Πεντάπολις. ^43. 3.^ πρός αύ- 

τόν : προς τον Ανθέμιον. Β. εοικε οτι πρόσταγμα πεποιήκει δ Ανθέμιος 35 

έπι τφ μηδένα πολίτην άρχειν τής εαυτού πόλεως. 45. 3. πρόσφατον : νεα¬ 

ρόν. Β. άνατεό’εται : ήγουν απειλεί. 46. 3. τοΐς μνηστενονσι : τοΐς προξε- 

νοΰσι. ένεγκονσης ; τής πατρίδος. 47. 3. ον νεμεσας ; ου μέμφη. 

5 άλήται Ο ^: άλώνται ίίβ 11 προσανακλαύσασθαι Ο ι:-κλάεσθαι ίίβ 
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ί3, ενώπιον σου. 475. διαρρηγνύναι : καταλυειν. 50. τόν εχοντα τήν μάλι¬ 

στα την ηγεμονίαν. 51. τούς υπό τοΰ Ανθεμίου άρχοντας γενομένους. 

685.1. 3. ή πρόνοια : ή προμηθία. Ιί. ή :.προνοί(?. 4. τών ένα?.?ι.ομένων : 

ήγουν τών έμπεδόντων. 5. παρ" οϋς : ήγουν έκτος τών νόμων. 6. στήσατε: 

κωλΰσατε. 7. ήγουν νομίμους. 9- ώς : δτι. 10. αντιπολιτευόμενος \ έναν- 5 

τιούμενος. 11. 3. τήν : οΰσαν. Ιί. διαφοράν : μάχην, ΐ3^ διένεξιν. 14- 

έξ άλλων κελευσθείς. 145. δς άν : δς δ’ άν. 15. 3. γράψηται : κατηγορή. 

13. εΐ μή πως. 16. έαλ,ωκάτων : κρατηθέντων. 19. έδίωκε : κατηγορεί. 

20. .3. άπείρητο : ήγουν άπηγόρευτο καΐ κεκωλυμένον ήν. 1>. εναγέσιν : βε· 
βήλοις. 22. 3. τόν ήλιον εΤδεν : ήγουν άπηλλάγη τής ειρκτής. Ι). έπι ρη- 10 

337 τοΐς : έπΙ συμφωνήμασι. 225. έψ' φ : διό. 23. έγραψεν : κατηγόρησε. ! 27. 

ώμότητι : άπηνείφ. 30. εισφοράν : εισκομιδήν. 32. ττανσαμένων : τής αρ¬ 

χής. 33. ύπέρ : ένεκα. 35. 3. φύλακα : νόμων. άξιον : ήγουν δίκαιόν 
έστι. 36. 3. τφ : τινί. Ι). δοκει: άζιον σίδεϊσθαί. 38. έπιγραφόμενα : 

λεγόμενο, δηλοΰντα. 15 

74.685.39. κατά τούς *Αττικούς εΙργασμένον. 41. τούτο : τό έπαινε· 

θήναι. 43. παίζειν : αιτιατική. 

75.685.44. το επίγραμμα τοΰ 2υνεσίου ήν' δπερ ιδιοποιήσατο ό Νί· 

κανδρος εις τινα τών αύτοΰ συγγενών. 47. παρεποιήθη : γρ. έποιήθη, 

παρεξεβλήθη. 686.4. προσεόρειας : προσμονής. 5. 3. πλέον : τών άλλων 20 

δηλονότι. 13. ταύτη : ούτως, διά ταΰτα. 

76.686.9 έδέησεν ι ήγουν χρεία ύπήρξεν. 10. αίρέσεως : εκλογής. 11. 

μακρω : ήγουν γηραιφ δντι. 12. κοινωνόν : συμμέτοχον. 13. σκάμματος : 

337ν ήγουν τής αίρέσεως τοΰ επισκόπου. | 17-19. προστεθέντων κτλ. : δτι έκριναν 

. και δύο:έπίσκοποι μετά τοΰ πλήθους, ϊνα {ήτοι) γένηται επίσκοπος δ *Αντώ· 2δ 

νιος. 18. 3. δυο. 3^ δυεΐν. καΐ δυο και δυοϊν και δυσί. 19. συντεθραμμέ- 

νος ήν. 20. άποόέόεικτο : έφάνη. 23. προσ^ε/ς : προσαγαγών. 21. μέντοί: 

δμως δέ. 

77.686.30. 3. υπό τοΰ νόμου. 1). περιίσταται : ύποχωρεΤ. Ιναντιοΰται, 

3θ5. έπανελ0όντες : στραφέντες ήμεΐς. 31. προπομπής. 315. κατελΛβομεν : 30 

εΰρομεν. 

78.686.33. λυσιτελέστερον : ώφελιμώτερον. 34. Ούννιγάρδας : οΰτω 

καλούμενους. 35. προτιμοτέρους γενέσθαι. 365. ένεκα συμμαχίας. 37. α. 

άφίκοντο : ήλθον. Ιο. εκείνοι : οί ήμέτεροι. 38. τών πολνεμίων : από. 39. 

3. συνηνέχθησαν : ήγουν συνέκρουσαν, συνήλθον. 13. ούτοι : οί Ούννιγάρ- 35 

δαι. 41δ. παρέταξαντο: έπολεμήσαντο. 425. ήγουν άνήρηνται, ήραντο, έλα- 

βον. 44. άπελί/λακότες : ήγουν άποδιώξαντες. 47. 3. προπί^δήσαντες : 

18. μάλιστα Ο ; μεγίστην ίοτί. δοπύ. 12 ώμότητι Ο ι: σκληρότητι Ηβ 18 τού- 

Λνγραμμά σου Ο ^; τ. μου Ηϋ |1 Ιδιωποΐήσατο Ο : βχ } οογγ. 25 βχ ] ίηε. 
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έμπροσθεν. 1). έψ^ Φ · διό. Ο. ονκ εναλεΐται : ουκ εμπηδήσει. 687.1. αρί- 

338 στόας : ^γουν τούς Ούννινάρδας- | 7. καταλεγψαι : συναριθμηθήναι. 8. 

αχρεΐοί : όφελεϊς. 9· μψ ' γρ- μή^ε. 11- ^νδ^άσιν : ανδρείοις. 13· 

τοι \ οί Ουννιγάρδαι. 14. 3. ηγουν μενέτωσαν. άσν?.οι : ηγουν ασάλευ¬ 

τοι. 16. 3. ψιλανθρωπότατος : γρ. θειότατος. 1ί. ηόσον : γρ. τόσον. 17. δ 
εγένοντο ι αυτοί. 18. (ταντοϋ σοΐς. 20. θεόν ι βοηθουντος. 21* τουτοίς ι 

τοΐς τεσσαράκοντα. 22. ^κιοτα ι μαλιστα. 23. αρκεοειν . οίμαι. 235, 

διαπολεμηθήναι : ενεργηΟηναι. 24- ΰπο τού βασιλέως. 25. 3. καταλογών : 

συναθροίσεων. 15. κατ^ ενιαυτόν : κατά χρόνον. 26. δαπάνης : εξόδου. 
79.687.28. 3. ούδαμώς. Ι). χρήσιμος : ηγουν επιτήδειος εις χρείαν. 10 

3θ3. όποφράς : ήγουν αποτρόπαιος. 31. παλαμναίαν : ηγουν φονικήν. 34. 

άράσαει : ηγουν κρούει. 35. : ηγουν κατάστασιν. 37. ηγουν μηχα- 

νησάμενος, εφευρών. 38. τό νυν : ηγουν κατά τό ένεστώς. 39. συντελονν- 

338ν των : τέλος διδόντων. | 45. παλαιφ : κακω δηλονότι. 47. έως : ηγουν έν 
δσφ χρόνφ. 49. ηγουν άνευ τινών δακτύλων. 688.1. τιόθει : βπερ έχει 15 

προς τό ζημιοΰν ανθρώπους. 2. έπαινείσθαι : γρ. επαινεϊσθαι καΐ εύτυχεϊν· 
7. υψηλόν : αλαζόνα. 8. §ν δούλου μοίρςι. 10. ηγουν εϊσπράξας, άπαιτή- 

σας. II. παραπρεσβεύω τό ρήμα καΐ παραπρεσβεια (τό πράγμα). 1ΐ5. 

διώξεσθαι : κατηγορήσειν. 12. 3. ουτος : 6 Ζηνάς. Β. αύτοΰ : ηγουν τού 
Ανδρονίκου. 15. τοΐς : λόγοις. 16. έπανατεινάμενος : ηγουν άπειλήσάς. 20 

23. κατά τούς καιρούς. 27. 3. πονηριά : γρ. μοχθηρί(?. 3^ πονηριά φρό- 

νησις μωρία* ά?ίαζονεία αλήθεια ειρωνεία. 275. και υπό τοΰ καθ’ ημέραν 
33? άπορρήγνυσθαι. 1 39. οσον μέν γάρ. 46. ανααοβεΐ : ηγουν άναστελλει. 

689.2. α. πέπραγε : ηγουν διατέθειται. Ι). πονήρως : ήγουν ταλαιπόρως. 

5. έκπάγλως : ήγουν λίαν. 7. 3. κραχερή : ηγουν ισχυρά. I : αύτόν. 25 

33?ν 8. τούτοις : οΐς εϊπομεν δηλονότι. 9. έδέησεν : ήγουν χρεία ΰπήρξεν. | 10. 

σπαλΑάΙδίν : ήγουν διάξειν. 11. άντικρυς : ήγουν κατά πρόσωπον. 12. αύ¬ 

τόν τόν. 14. σωφρονη : ήγουν φρόνιμος ή. 15. καταδικάζονσαν : ψήφον 
δηλονότι. 17. κατά χά. 20. παρόντι : εμοΐ δηλονότι. 22. σννέπεσεν : 

ήγουν συνέβη. 23. 3. έξήγαγον : του βίου δηλονότι. )3. κρατηθείς : ήγουν 30 

νικηθείς. 24. 3. Θήλυς : ήγουν χαύνος. 13. χαντα : τούτο. 29. έκ- 

κρονουσαι : ήγουν έκβάλλουσαι. 30. λύπην ; Ικκρούει δηλονότι. 31- κυ¬ 

ρίαν : ήγουν έκκυρωμένην, τεταγμένην. 32. ήγουν Ιερευς εγενομην. 35. 

όντινοϋν : ήγουν πλέον των πεφιλοσοφηκότων. 37. 3. αισθάνομαι : ήγουν 
νοώ. 3’. αισθάνομαι τό νοώ* και συντάσσεται μετοχή, οΐον' 'αισθάνομαι 35 

εξω τού καιρού καΐ τοΰ μέτρου φερόμενος’* αισθάνομαι και τό αϊσθησιν 
340 λαμβάνω, οίον’ “αισθάνομαι τού ψύχους*, ί 43. προσανακλάεσθαι : μετά κλαυ¬ 

θμού διηγεϊσθαι έκαστον τά εαυτού. 45. 3. γρ. ούδ* έν άκαρεΐ. 3\ 

ήγουν μικρόν. 690.1. ίίατη^ειας : ήγουν σκυθρωπότητος. δ. άποχρώντως : 

ήγουν αρκούντως. 8. έξηρήσθων : ήγουν έκβεβλήσθωσαν. 40 
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80.690.11. είσενεγκεΐν : εισαγαγειν. 12. κάλλιαν δτι ό (Άμπέλιος). 
13. 3. λνσιτελονντων : συμφερόντων. Ιι. άλλοτριωθείη : ήγουν ξένος γένοι- 

το* στερηθείη. 14. 3. δι’ά. Β. άπήρεν : έξήλθεν. 15. Βπανή}Μν : επανε- 

στράφη. 16. 3. αποδημεί : αποχωρεί. 1>. πώς κτλ. : εμελλον γινώσκειν τόν 
άνθρωπον δηλονότι. Ο. ήγουν περί τού Νικαίου. 17. απηγγέλλετο : έλέγετο. 5 

18. 3. έτερος : άλλος. 13. άντήτησεν: άντεζήτησεν. 19. 3. ήδη : από τού νυν. 

Ι). ήγουν άπολύσαντος τό σχοινίον' άφήκε την ναύν. 22. 3. υπερορίαν: μα¬ 

κράν δ'ντα, διάγοντα. 1>. όιαιτώμενον : ήγουν διατρίβοντα. 23. ήγουν 
άντί τού νικήσαι και λαβεϊν τά οικεία. | 24. πλ.είω : αγαθά. 25. εγκρα¬ 

τής έγένετο. 1ύ 
81.690.26. άφελέσθαι : ήγουν απ’ εμού λαβεϊν. 28. 3. εύνιν ; μεμονω- 

μένον. έστερημένον. 1). έθηκεν : ήγουν Ιποίησεν. 29. 3. προαιρεΐσθαι : 

ήγουν προτιμάν. 13. τίθεσθαι κτλ. : ήγουν έν τή μερίδι πίπτειν των αδι¬ 

κούμενων. 32. βουλ,οίμην άν : ήγουν βούλομαι μέν άν. 33. 3. τοντο ; εν 
δηλονότι. Ιϊ. οϊχεται : ήγουν εφθαρταΐ. 35· Μίλητος τόπος, καΐ οΐ εκ τού· 15 

του Μιλήσιοι. 41. αριθμώ : ήγουν τάττω. 43. πώς. 

82.691.2. εμμελή : τόν έμμουσον. τόν εύτακτον. 

83.691.11. ήγουν παντός μάλλον έστιν άί^ηθές είπείν. 135. άξιώτατον 

είναι τόν γέροντα άπολαύειν τής σής συνουσίας. 

341 84{88). 20 

85(84).691.23. 3. ήγουν διά νόμον, τούτέστι συνήθειαν· Ιί· ήγουν διά 
χρείαν, ο. προσειπεΙν : ήγουν προσαγορεύσαι. 

86(85).691.27. έτιέΟηκα : ήγουν έπέδωκα διακομίσαι. 29. τότε : ήγουν 

κατά την πρώτην έντυχίαν. 

87(86).691.32. ταμίας : διοικητής. 34. ϊσα τοΐς υιοΐς. 25 

88(87).691.37. 3. ήγουν έαρινάς. Ι). κομισάμενος : ήγουν ?(.αβών. 692.1. 

φακέλλω : ήγουν τψ δεσμφ. 2. ήγουν επιγραφήν έχουσα. 25. ώς ούκ 
δντος άξιου. 3. έτερφ επιστολή, 5. έπανεΙΒοις \ είθε. 

89.692.9. τέως : μέχρι τινός. 10. άνθνπενεχθέντος : εξ εναντίας έπελ· 

341ν θόντος. | 16- πάντας. 30 

90.692.203. δι’ ά. 21. 3. προήκατο : ήγουν άφήκεν. 13. ήγουν 
μέχρι τού άδικεΐσθαι. 22. ύπερ κατάραν όίμίλησεν : υπέρ πάσαν ευχήν 
ευδαιμόνησε. 23. οτε : επειδή. 26. στυγνού : ήγουν αλγεινού. 27. 

τάλλα : κατά. 

91.692.32. άπραγμονεστέρας : ανενόχλητους. 34. ασύντακτος : άσυνα- 35 

ρίθμητος. 36. 3. όποδεδειγμένον : ήγουν ώρισμένον εις φανερόν. Ϊ3. αυ¬ 

τόν : ήγουν έμέ. 37. διηριβμημένοις : ήγουν ώρισμένοις. 38. συλ^Μχοϋσι : 

ήγουν συγκεκληρωμένοις. 44. τάμα και σά παιδικά : ήγουν τά ερωτικά, τού- 

τέστιν ών έρώ και εγώ και σύ. 

92. 40 
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342 93.693.5. παρ’ : επέκεινα. β- ηγουν των επι τφ χρόνφ αυτοΰ. 9. 

ϋίαρήλθεν : ηγουν πσρεγένετο. 10. εΙκός : ήσΟήναι δηί.ονότι. 12. μνηστεν- 

σάσης : προξενησάσης. 16. δοκοϋντα : ηγουν άρέσκοντα, 17. Εύόππιον. 

20. χρεών : το δφειλόμενον. 26. ών : συμφορών δηλονότι. 

94.693.28. εφθασα : ηγουν διήρκεσα. 29. 3.. τινθόμενος : μα·θών. 1>. 5 

δίενοούμψ : διελογιζόμην. Ο. κατά τάχος. Ο*, καθόσον έστί δυνατόν ποιή· 

σαι τούτο ταχέως. 31. α. ώς : δτι. 13. ο στρατηγός ' ηγουν σύ. Ο. με¬ 

τέωρα : τά υψηλά. 32. 3. κατέλαβε. ί). έφθάκεις : ηγουν προειλήφεις. 
Ο. ευραίο: ηγουν είθε ευροις. 33· 3. προθυγίΐας: ένεκα. ί5. ^ταρά : από. 34. 

ηγουν άπερ έπραξας. 35. 3. πενσόμενος : ηγουν ερώτησών. 1ϊ. έν οϊς εΐης : ίο 
ηγουν δπως εχεις. 38. ηγουν οΰκ ελάχιστα, άλλα πλεΐστα δηλονότι. 39. επι 

342ν ένί. 40· 3. άξιον κρίνουσι. Β. σννήόεσθαί : συν έμο'ι εΰφραίνεσθαι. I 413. 

δίκαιόν έστιν εμοι γινώσκειν τά σά. 42. 3. προετρεψάμην : παρεκίνησα. 13. 

ώς ενήν : ώς δυνατόν ήν. 43. 3. άλλως : ηγουν χωρίς παραγγελίας. ί). 
αύτφ : τφ ’Ιωάννη. 435. τιΘήται: ηγουν έν τη μερίδι κεηται της έμης προ- 15 

τροπής. 44. 3. χείρα : ηγουν βοήθειαν. Ι). ος : ό αδελφός. 45-3. υπουρ- 

: υπηρετήσει. άριστον : κάλλιστον. 46. των νεανίσκων : ηγουν 

τοΰ *Ιωάννου και του αδελφού αυτοί. 47. 3. εχονσι : ηγουν διάκεινται. 
}).αΙδοϋς : ένεκα. 694.1. ο., κύριον : ηγουν βέβαιον, κεκυρωμένον. Ίϊ. στρα· 
τευσαμένους. 2. άσπασαι : χαιρέησον. 4. 3. ών : δμως. Ιϊ. έθάρσησε : 20 

άπετόλμησε. 5. συνωρίδα : ηγουν την δυάδα. 

95.694.8. εϊκειν : ύποτάσσεσθαι. 10. 3. φρονείς : Απολαμβάνεις, θ', 

φρονώ τά των Ελλήνων, ήγουν δοξάζω’ καΐ φρονώ τό νοώ ώς ενταύθα* και 
τό απλώς φρονώ· Π. 3. απέχομεν : άπολαβόντες εχομεν. άπολαμβά- 

νομεν. 12. τον : ενεκσ. 14. 3. άντίδοσιν : άντίχαριν. Ιϊ. αρκετόν εσην 25 

ήμίν. ο. άγνοεΐσθαι : γινώσκεσθαι. 143. 3. ήγουν τό μή άγνοεΐν σε την 
μάχην ήν μαχόμεθα υπέρ σου. 13. ενστασιν : μάχην, αγώνα. 15. 3. προσ· 

κείμεθα. 3'. έκκειμαι σοι, ήγουν έπι τή έξουσίςι τή σή κεΤμαι. 16. 3· 

ώς : δτι. Ιί. ήγουν εύχεται. 18. γε : γάρ. 21. 3. τάναντία : λέγει δη¬ 

λονότι. 1). άνεγνωκέναι: εκείνος. 22. διαλέγοιτο : όμιλοίτ] δ Ιούλιος. 225. 30 

άνεπιτηδείονς : ήγουν ανοικείους φιλίςι. 24. 3. όμόγνιον : ήγουν τον θεόν 
τον έφορον τής αδελφικής ένώσεως. 3'. ό Ζευς καλείται επί συγγένειας 
όμόγνιος* επι δέ φιλίας φίλιος’ επι δέ ικετείας ίκέσιος. 25. 3. μετενόονν : 

μετεμελοΰμην. Ιΐ. «Α πεποίήκειν : ευεργέτησα. 26. τή προ ολίγων ήμερων , 

ήμερα. 27. 3. άποσκευάσας : ποιήσας παυθήναι. έδίωκεν : κατηγό* 35 

343 ρει. | 29. 3. υπό συχνών δοκιμασιών, ήγουν προσβουλαΐς, τοί κατηγό¬ 

ρου δηλονότι. Ιϊ. άντέσχον : ήναντιώθην. Ο. τοντο μέν : ει μή άντέσχον δη¬ 

λονότι. 31. προσιεμένου : ήγουν προσδεχομένου. 32. 3. άτωνοΙμ : άγνοίςι. 
Β. προσποιούμενου : ήγουν ΰποκρινομένου. 36. 3. παροιμία- 13. κακών... 

’^Ιλιάς : ήγουν πλήθος κακών. Ο. περιέστη : ήγουν περικΰκλωσεν. 37. ήγουν 40 
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άποθανεΐν έφιεμένου. 38. δίκην : γρ. νίκην. 39. άξια ποιηθήναι εμοί. 
41.3. ήγουν συναπολαυέτω. Β. ήγουν πάνυ έχθρός καΐ μεμισημένος. Ο. κα· 

ταπολΰ. 42. έχει : δοκεϊ. 425. πεποιηκέναι καλώς : ήγουν είεργετήσαι. 
43. 3. εξόν : δυνατοί ό'νιος. \3. ή 'παρά’ τό εξω. 46. 3. αυτός : 6 Ιού¬ 

λιος. 13. διά τάς λοιδορίας τάς εμάς. 47. παθειν ΰπ* εμοί κακόν. 50, 51. 5 

μέντοι (δίδ) : δμως δέ. 695.2. κατά τί. 3· 3. ό άνήρ : δ Ιούλιος. 5. 

συντελεί : ώφελεϊ. 6. αγορεύει : ήγουν λοιδορεί. 7. 3. άντικειμένως : έναν* 

τίως. 5. έχειν : ήγουν διακείσθαι. 8. 3, παντοδαπήν : ήγουν παντοίου 
343ν τροπου. 3*. γρ. πάσαν. | 10. τοιοντον : εις αρετήν οντα. 11. πιστοϋται : 

ήγουν βέβαιοί. 13- κρεϊττον : κάλλιαν. 14. πρός : παρά. 15. κείσεται : 10 

γενήσεται. 16. 3. τοίτο : ήγουν τό λοιδορεϊσθαι. 13. πρσαιρέσεως : ένεκα. 

5*. ήγουν τής γνώμης αυτοί. ο. μέλλει δώσειν τιμωρίας. 17. 3. οΰ : 

δώσει δικας. 5. τυχόν : ϊσως. ο. δνναίμην : έχοιμι δύναμιν κολάσαι αυτόν, 

ά. βουλοίμην : προαιροίμην τιμωρήσαι αυτόν. 18. 3. βονλοίμην : προαιροί- 
μην. 1). δνναίμην : τιμωρήσασθαι αυτόν. 19. 3. ούτως : γρ. όντως. 5. 15 

άτυχης : ών εγώ. 20. 3. άλάσθαι : πλανάσθαι. 1}. την εαυτόν : πόλιν, 

ηγουν την εμαυτοί· 203. ήγουν μή έλπίζων έπανελεύσεσθαι εις την ήμετέ- 

ραν χώραν. 21· 3. καθόδου : έπανόδου. έπανελεΰσεως τίνος πράγματος γε- 

νομένου. 13. έστρατοπεδευκότων : κατοιχούντων. 22. 3. εμοΐς : πράγμασι. 
5. τοΤς έμοϊς τρόποις. ΙίΚ όρμητήριον ό τόπος εξ οΰ δρμάταί τις εχθρόν 20 

ποιήσαι κακόν, ο. κατά : άπ* εναντίας. 24. εγγυώμαι: ΰπισχνοίμαι. 248. 

μετελεύσεται : τιμωρήσεται. 25· αυτόν : ή Δίκη δη?ι,ονότι. 26. πεπολιτεύ- 

μεθα : διεπραξάμεθα. 27. 3. ήγουν ύπ* άλλήλων. άπηχβήμεθα : ήγουν 
μεμισήμεθα. Ιί'. άπεχθώς διετέθημεν. ο. υπέρ των έμαυτον : άπεχθήμεθα. 

28. 3. αυτός : ό Ιούλιος. 13. εχοι ; δυνηθείη. 29. βουλευτικόν : τάγμα δη· 25 

λονότι. 30. 3. θητικόν : εις τάξιν μισθωτών. 3^ άνδράποδα τά δοΰλα* 

θήτες δέ οί από τής οικείας προαιρέσεως λαβόντες μισθόν καΐ την υπηρε¬ 

σίαν ποιοίντες. Ι). άντέχειν : εναντιοίσθαι. 31. 3- περί : κατά. 5. ήγουν 
εις μάχην έκίνησαν. Ιΐ’. έποίησεν ημάς μαχέσασθαι. 32. εώ : άφίημι. 33. 

3. ώς δυνατόν γενέσθαι' δυνηθήναι, 3'. οΰχ ώς δυνατόν έστι κινήσαι. 34. 30 

ής ' δίκης. 35. ήγουν κρούοντες την λύραν ψάλλομεν την φδήν. 36. 3. 

λήθην εμποιούσα. ί5. πλησίον, εντός τοί ποδός. 37. 3. γανρούμενον : 

ήγουν έπαιρόμενον. 5. ύποκεκλιμένον ποιείς. 38. υποκάτω τής πήχεως. 

39. 3. ψηφίζεσΟαι : κρίσιν ποιεϊσθαι υπέρ τινων πραγμάτων. !>. έγραφαν : 

λόγους εποίουν. 40. 3. ο : ό Ιούλιος. 13. άντέλεγεν : ήναντιοίτο. 41. 35 

καίτοι : δμως. 42. 3. ήγουν τούς διακεΐ(.ιένους από φύσεως είς στρατιωτι¬ 

κήν τάξιν. Ι). φύσει : λίαν. ο. στρατιωτικώς : ήγουν Ιπιτηδείως στρατεΰειν. 

1 άξιον Ο : εχ ^ οογγ. 10 &ηίβ μοι κρβιττον 0^ ( ηεο, υί Ηβ, μεΐζον &ηΐε 
χαρίσαιχο 14 ) 20 οΰ Ο 
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43. &. μεταόώάσκουσι : μεταλλάτιουσι. Ϊϊ- μετασκενάζοναν : ΐ^γουν μετά- 

βάλλουσι. λεγεται δέ κυρίως ιδ μετασκευάζεσθσι ίτά ενδυμάτων.^ 44. &- 

^ρα^'Οϊ’ : ηγουν προσήγαγον ψήφισμα είς το'μέσον. Ι), την . κατά. ^45. 3.. 

344 στρατηγίαν : τήν αρχήν. 1). ήγουν ομοφωνήσαντες. ] 46- λντήριον : ελευθε¬ 

ρίαν επάγον. 465. έπανΒ?Μΐν : επαναστραφήναι. 485. τετάγβαι : κατασχή- 5 

ναι. 49. άντέλεγεν : ήναντιουτο- 495. άντικρυς : φανερώς. 50, λναιτελεϊ : 

ωφέλιμόν έση. 52. 3. είοήσθαί : ΰπ’ έμοΰ δηλονότι. Ι). ήγουν κατάρατος. 

696.1. μέντοι : όμως δέ. 2- 3. ήγουν τεταγμένον έστί. ΐ>. έμ^τεριεχόμενον 
είναι, ο. νκί> τοϋ. 3-6- χρήσιμον δλον. 4. 3. συμφοράς : χον πάθους. 

ίο. αντέχει : ένανηοΰται. δ. 3. εΰσΘενεΐ : έδραιοϋται. 1>. απολλυμένω^: ΐο 
διαφθειρομένφ. δδ. συναπόλλυται : τφ ολφ δηλονότι. 6- το παρόν . το νΰν 
καθεστώς. 7. 3. πολιτεύμασιν : ταϊς πράξεσιν. Ι). ειμαρμένη : κακή. 

96.696.12. 3. πρεσβεύει : ήγουν τιμά. 3^ διά τιμής άγει. 13. έπε- 

νεγκόντος : έπαγαγόντος τό πράγμα εκείνο. 14. 3. εβονλετο . ή-, 3.0 

θεός, 1). νομέα : τον πάροχον. 15. 3. νεμηθέντος : ήγουν τοΰ δοθέντος, 15 

τουτέστι τοϋ βίου. προστάτην : βοηθόν. 16. θ.. πράγμα ; ήγουν^τό 
γενέσθαι με αρχιερέα. Ι). άπόβασιν : στέρησιν. χωρισμόν. 17. 3. αυτήν : 

τήν φιλοσοφίαν. Ι). έπανάβασιν ; επάνοδον. 18- 3. συνεπεπτώκει ; ήγουν 

συμβέβηκεν. 1). ήγουν κοινόν εποίησα. 20. συνάχ^οιο : ήγουν συναλγοιης. 

21. έξετάσας : έρευνήσας. 213. είσηγησαιο ; ήγουν είσενέγκοις. 22. 3. γνώ- 20 

344ν μην : βουλήν. 1). άεήσει : πρέπον εσεται. | 25. ήγουν ίερεϋς γενήσομαι. 
27. έγχωρή : ήγουν ένδέχηται. 28. αγωγήν : ήγουν παίδευσιν. 29. τήν : 

τήν όδόν δηλονότι τήν άγουσαν. 30. 3. οιχησομαι . πορευσομαι. 1ϊ. απει 
παμένο) : ήγουν άποπεμψαμεγφ. 0· απαγορευσαντι. 31* 3. απογνωστεον 

ά'ξιόν εστιν άπελπίσαι. 1ϊ. άεΐ ; αποκειται. 

97. 
98.697.2. 3. περί : είς. Ι). ούχί : οϊει δηλονότι. 4. διάθεσιν : ήγουν 

άγαπήν. 6. V οϊς : επειδή. 7. έξηρτηφονς Ιποίησας ημάς. 85. 3. των 
χαμαί έρχομένανν : γήινων. 3*, ήγουν τών ανθρώπων των εϋτε?ιών. 9. οΰ 

345 δυνάμεθα διαγνώναι τήν αξίαν οϋσαν μεγάλην. | 13. 3. παιδός : σοϋ. 1). 30 

αιτιφ : σΰ. 14. αυτόν : ήγουν τον κόμητα. 145. ερρωμενος : ηγουν υγείαν 
εχων. 165. ήργμένω : ήγουν αρχήν πεποιηκοτι, ποιησαμενφ. 18. 3. ανερ'ο- 

μενος : ήγουν διαρκών, ΰπομένων. 13. εΐζ διασκευήν : ήγουν εις οικονομίαν 
και συνθήκην. 19. δοκιμάαη : ήγουν έκλέξηται, κρίνη. 20. 3- άνασψήλω . 

ήγουν κουφισθώ τής νόσου* είς ύγείαν έπανέλθω. 1>. ιεμαι : πορευσομαι. 35 

99.697.21. 3. καινός... τρόπος : ήγουν όδδς ξένη. 1». επιτηδεύεται : 

κατασκευάζεται. Ο. παρ^ : άπ’. 22. συστήσω : μαρτυρήσω. 23. δίδωμι εγώ 
τήν έπιστολήν' έπιδιδωσι δέ αυτός. 24. ού μικρόν : άλλα μέγα. 25. τοΐς 

9$. 3ς1ι. 3 - 6 ο,ά Ηπβ&ιη δατΐρΐ. 
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σοϊς παιδικοΐς : αντί τοΰ 'τφ σφ φίλφ’. 26. 3. χαλεπήνης : ήγουν δυσχερά· 

νης, βαρυνθής. 1). δέ : άλλα. 27. 3. δοκιμάζω : κρίνω. 1). τοϋτο : ποίη¬ 

σαν δηλονότι. 28. ένΟεώτατος : κάλλιστος. 285. γρ. και τί δεϊταί τις άν. 

30. 3. απόντας : τούς ύστερον έσομένους’ τούς μακράν όντας. 13. ήγουν τά 
μεγάλα έργα. 31. 3. κηρνκων : αγγέλων. 1>. άπορρεϊ : αποχωρεί. 32. 3. 5 

άμπίσχεται : ένδΰεται. 1). παρ* : κατ’. 33. άνθι^σαντα : φανέντα. 34. 3. 

ταύτη : ήγουν ούτως και κατά τούτον τον τρόπον ή διά τοϋτο. ϊ>. άξιον 
τιμηθήναι. ο. ύφ’ υμών. ά. αντί : ένεκα. 35. 3. άξιον σπουδασθήναι. 
1). αίάοϊ: εύλαβείοι. 36. 3. ιερούς : γρ. -είς. 3\ ήγουν τους ϋπουργοϋς, 

ήτοι τούς λογίους ανθρώπους. 13. περιέπειν : επιμέλειαν άξιοΰν. 37. 3. ΐθ 
δευτέρους : ήγουν έλάττονας. Ιο. τίθεσθαι : ήγουν τάττειν. ο. ήγουν τών 
ρητόρων, ά. τάς θνρας : [ήγουν τούς ρήτορας]. 38. προσκείσθω : προστε· 
θείσθω. 39. άγασθείς : θαυμάσας. 40. 3. πάντα : τά πράγματα. 13. οϊς : 

πράγμασι. 41. 3. έρρωμένος : υγιής. 15. διαβιφης : είθε ζή(σ)αις. Ο. πάν- 

345ν των : ά έχεις. 42, προσαγορεύονσι : προσφθέγγονται. 1 43. αύτήν : ομοίαν. 15 

44. μά?αστα : προσαγορεύει. 45. μάλιστα \ προσαγορεύω. 46. 3, αύτός : 

συ. ίο. δοκιμάσεις : κρινείς. ο. μή : μή δούναι. 
100.697.47. δ θσυμαζόμενος υπό πολλών λόγων ήμϊν, ήγουν ο επαινού¬ 

μενος παρ’ ήμϊν, 698.1. 3. δείξας:{η^.) εδειξα. 3’. έ'μελλον δείξειν. 3- 

3. συντυχίαν : συνέλευσιν. Ιο. γνωριμίαν προς άλλήλους. 4. ψιλοφρονήσα- 20 

σΟε : δεξιώσασθε. αγαπήσατε. 45. πώς εστι δυνατόν ποιήσαι υμάς εμέ τι 
αγαθόν, δ. σχολή : τό ελευθερίαν έ'χειν από τών πραγμάτων. 6. πάμψορον : 

έχουσαν πάντα καρπόν, παν είδος. 7. 3. καρπώσομαι: λήψομαι. 3^. απο¬ 

λαύσω. 8. 3. τού συντεταγμένον είναι, ίο. τή πολατείφ : τή τάξει. 9. πα- 

ρέσται : παραγενήσεται. 10. 3. λ^ειτονργίας: υπηρεσίας. Το. άνειμένφ : έλευ- 25 

θερωθέντι. ίο*, ήγουν άπολελυμένφ και έλευθερωμένφ. ΙΟδ. ήγουν δσον 
τό έπι τφ βασιλεϊ μέρος δηλονότι, ήγουν τό δσον ήκει έπΙ τον βασιλέα. 125. 

ήγουν απολογούμενος σύ τφ βασιλεϊ, υπέρ Ιμοϋ τρόπον τινά αύτός άπολογοϋ* 

μαι’ δ γάρ φίλος άλλος αύτός. 13. 3. υπέρ έμαυτοϋ, τούμοΰ. ίο. δόζω :φα· 

νήσομαι. Ο. αυτός εργάζεσθαι, αύτός δι’ έμαυτού εργάζεσθαι. 145. πρεσ- 30 

βεύειι^γονν μεσιτεύει. 15δ. έπαινεσάντων: ήγουν άποδεξαμένων. 16. ώρί- 

σατο : έ'ταξεν. 

101.698.17. 3. από τού Φυκοΰντος, τόπου ούτω καλούμενου, ίο. έπί- 

νειον : ήγουν λιμήν. 19. 3. ήγουν επιγραφήν έχουσαν. Ιΐ· ήδέως: μετά περί- 
χαρείας. 20. 3. άγαμένως : ήγουν μετά θαύματος, ίο. όφειλόμενον ήν. ο. 35 

διαθέσει : ευνοίςι. σχέσει. 21. ψυχής : τής σής. 22. 3. παρεσκεύασα : ήγουν 

4 τοΐς ύστερον έσομένοις, ηί Γβοίβ άεδυοΓΕΐ, Λά τοΐς μετέπειτα 29 14 εχ 
2 ίπδ. 19 Βδοιιηάιιπι 2 οοΐΐοοανί, αίς[ΐΐβ γρ. ίηβ. : ο,ά ούτόν ΓβίδτΙ Ο 28 άπο- 

λογουμένου σου 2 
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ήτοίμασα, ευτρέπκτα. 13- θέατρον : πανηγυριν. Ο. ηγουν έπΙ τοϋ τόπου 
τής Λιβήης. 23. &■. παραγγείλας : επαγ-. έπαγγέλί.ομαι το ΰπισχνοϋμαι, 
πα-θητικώς* επαγγέλλω δέ ένεργετικως τό ζητώ- 3·*. ήγουν Ιντειλαμενος 
άφ’ ου παράγγελμα. Ιο. άκροασομένους : μετά σπουδής άκουσαμένους. 13*. 

διαφέρει χοΰ άκοΰειν τό άκοοάσ·ί)αι *ί·τώτ ίο ακροάσθαι την σπουδήν 5 

τοΰ άκοΰσαι εμφαίνει, τό δέ άκουειν την αισθησιν μονήν τής ακοής· 24. 

παρ^’ ήμΧν : ήγουν έν τό) τόπφ τής Κυρήνης. 25. &. πολύς : πολλοΰ λογου 
άςιουμενος. 1ϊ. δημιουργός : ό ποιητής. Ο. τής Θεστζεσιας : ήγουντής·θείας. 

2β. 3. τούτο : οπερ μόλλω' Ιρεΐν. 1ϊ. άτοτιον : ηγουν άνακόλουΟον, άπρεπες, 

ο. παρ’ ελπίδα, ά.. ουτήντησε : ήγουν άνιέπεσε, συνήντησε. 275. τίνος σπου- 10 

δαίου. 28. α. ανταΐς : ταΐς Κυνηγετικαϊς. Ιο. ένόντος. ο. ΰεσηρος κτλ. . 

τρόπον τινά ειρωνικόν. 285. γρ. παρασχέσθσι. 29- &· ή^ίουν : έκεϊνοι. 
Ζ46 α'. προς το σημαίνεσθαι. 1 30. φανλότατον : τον εύτελέστατον, τον μικρό- 

τατον. Ίί. ήγουν είς τό είπεϊν. ο. ήγουν προσενεγκεΐν, γεννήσαι. 32. ειρω¬ 

νείας : εξω. 338. άγαπής μίΟαστα τους ανθρώπους. 34. φιλών δωρεϊσθαι 15 

εγκώμια τοΐς άνΟρώποις. 345. καταγελωτι : επι ειρωνειρ. 35- ποιεΐσθαι. 
36. γρ. γράφειν. 37. &, εγγωρη : ήγουν ένδέχηται. ίϊ. ^στια : ήγουν τρέφε. 

γρ. εστίαν. 38. α. ώς : δτι. ί). ήδΰτερον. Ο. φυσιν έχοι γενέσθαι. 
39. Ά. κατισχημένοις : κατεσχη-. ΒίΚ ήγουν κεκρατημένοις. 40. &- παραδεί¬ 

γματος : γρ. δείγματος. 'Ιΐ. συχνοϊς : πολλοϊς. ο. δενρο : ενθάδε. 415. γρ. 20 

άρχουσι. 44. &. δανειστών : γρ. δυνασ-. 1>. όία95έρεί: ήγουν προσηκει. 

επιθυμία έ'στι σοι, 45. την φιλοσοφίαν εργαζόμεθα. Ι». ώ : γρ. 

ώ *γαθέ. ο. ερημιάν : μόνωσιν, 46. συνεργόν : βοηθόν. 47. &. δτον : αν¬ 

θρώπου δηλονότι. 1>. επι Λιβύης : έπι τοΰ τόπου. Ο. άφιέντος : εκείνου. 

478. ψί?ί.οσοψον : θείαν. 48. τά ϊσα τής έμής φωνής φθεγγομένης· 49- πα- 25 

ροιμία. 513. προκεΐσθαι : προτεθειμένον είναι. 699.1. βασανον : κρίσιν. 

3. πάντως γε ό θεός : γρ. άλλ’ αυτός γε πάντως ο θεός. 5. 3·. ατενιζειν . 

γρ. ενατ*. 3*. δράν. 6. 6ν : Ιμέ. Ο. ήπείρφ : γή. 6. αυτών : των αστέρων. 

9. 3. οϋν :δή. λ), αξιώ : παρακαλώ. 98. ενροονντο^ν : εΰτυχοΰντων. 10. 

α, τά Ισω : ήγουν τά τής ψυχής. Ιό. ευτυχίας : πλοΰτου. ΙΟδ. ήγουν τό 30 

δέ δούναι ευτυχίαν και ευδαιμονίαν λαβειν' το δούναι εστι χαλκεία, και λα* 

βεΙν χρυσεια. 11. 3. ευδαιμονίαν : ήγουν κατάστασιν αρετής. ί5. ευτυχία 
όταν τά έϊωθεν έχη τις εΰροοΰντα’ ευδαιμονία δε έπι τών τής ψυχής καλών. 

346ν Ο. εατί ; ομοιον άλλάξασθαι. 1 12. καταγελώμενος : υβριζόμενος. καταγέλα¬ 

στος ών παρά πάντων. 125. ήγουν σπουδαζόντα^ν περί άρχάς. 14. δόρυ- 85 

ψορεΙοθαι : όδηγεϊσθαι. 15. 3. οΰκετί : οΰδαμώς- 1>· γωρονντων ; ήγουν 
δεχομένων. Ιδδ. επιμελητήν : ενεργητήν. 16. γρ. μηδέν. 17. πεπραχας : 

ήγουν εύτΰχησας. 18. 3. εσχον : ήγουν έκτησάμην. Ι). εσχον ελπίδας : 

18 Ιχον Ο : 6Χ 1 οογγ. 
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ήγουν προσεδόκησα. 21. δυνατόν εστι. 23. Κέρκωπα : δοΰλον. 25. σνν- 

τόνως : ισχυρώς. 258. 3. άνεμέσητον \ ήγουν άμεμπτον. 3*. γρ. ού νεμε- 

σητόν δέ. 26. εκπερινοστεΐν : περιέρχεσθαι. 27. 3. βάρβαρον : γην δηλο¬ 

νότι. Ιϊ. θήρρ. : έξετάσει. 28. αΰχμώση : καταξήρφ οθση τή νυν περιόδφ 
τοΰ χρόνου. 29. ή'κ^ ’ έλθέ. 30· 3. ήμετερων : άνδρών. 1). ήγουν έπίσης 5 

και ομοίως. 35. έπιθεΐναι : δοΰναι. 36- 3. ένάρκηαα : ώκνησα. συνεστά¬ 

λην. Ιο. εύθύνας : εξετάσεις. Ο. νπόσχω : ήγουν δώ. 37. 3. ήγουν τοΓς πάντα 
χωροΰσι, ήτοι δεχομένοις. 1>, άποσ^ίλευουσι: άποξΰουσι. 37δ. ον μικρός: 

ά?λά μέγας. 38. έν τφ τόπφ έν φ συνάγονται οι “Ελληνες. 42. τοΰ πρε- 

σβύτου : ήγουν τοΰ Μαρκιανοΰ. 42δ. 3. καταμαστενούσης : ήγουν ερευνώ* ΙΟ 
σης. α'. έπιζητοΰσης. 44$. καΐ κτλ. : κέλευε χαίρειν δηλονότι. 

347 102.699.47. 3. τψ τροφήν. Ι). τροφή ή δι’ άρτου, κσΐ τροφή ή διά 
λόγου, Ιξ οΰ καΐ τροφεΐς οι διδάσκαλοι. 48. 3. άπαντα : συνέρχεται, ήγουν 
συμβαίνει. Ίο. κατά λόγον ; κατά τάξιν, ήγουν αναλογίαν· 49. 3. δή : ουν. 

1>. όικληρίαν : ήγουν ατυχίαν. 50. 3. ώς : δτι. 13. σνμμεταβαλεΐν : συναλ* 15 

λάξαι. 51. άφίξεται : μέλλει παραγενήσεσθαι. 700.1. πάνν : καταπολΰ. 2. 

3. τυχόν : ήγουν ϊσως. δή : οΰν. 3. αυντελεσον \ ήγουν βοήθησαν, 

συγκρότησον. 4$. τό δύνασθαι και τούς δεομένονς σννιστάν : γρ. τό δΰνα- 

σθαι τούς δεομένους συνιστάναι. 5. δέηται : χρείαν εχη. 6. προσοίσεις : 

τοΐς σοΙ φίλοις δηλονότι. 20 

103.700.7. ήγουν τον θεόν τον επι τή φιλίρ προσκαλοΰμενον. 8. 3. 

άπέσκωψα : έλοιδόρησα. Ι). την ένεγκονσαν : ήγουν την πατρίδα. 9. ανέ¬ 

στιος : ήγουν έστερημένος κατοικίας. 10. έξεδέξω : ήγουν ένόησας, εξελά- 

βου. 11. κατηγόρηκας : είπας καθ* ημών. 14. 3. δεΐν : πρέπον είναι. 
13, άνελέσθαι : ήγουν λαβεΤν. 15$. είτα σύ μοι δοκείς εΐ δίκας άγορεύοις 25 

κτλ. είτα σΰ μοι δοκείς δίκας άγορεΰων' ουτω γάρ προς τό 'φιλοσοφών*. 

νΰν δέ, τό 'εΓ έποίησε τό όήμα. 17. πώς τοΰτο; ήτοι πώς σΰ μοι δοκείς 
δίκας άγορεΰων οϊεσθαι μάλλον ή φιλοσοφών ώφελιμώτερος έσεσθαι τή πα- 

τρίδι; 1>. ήγουν τοΰ μή μεταβεβλήσθαι, ήτοι από τής αγοραίου διατριβής 
εις φιλοσοφίαν. 18. αίτιον εκρινας. 19. άπέσκωψα : κατηγόρησα. 20. 3. 30 

προνργον : ήτοι έξ ανάγκης. Ι). ωφέλιμον πράγμα τι ποιήσειν. ο. ποιή- 

σειν : ήγουν συνοίσειν, συντελεσειν. ά. ήγουν εις τό αγαπάν την πατρίδα 
σου. 21. 3. προσεδρενειν : τό συνεϊναι. τό προσκαθήσθαι. 1). ήγουν λέγω. 

22. 3. Ικανήν : άρκετήν. Ιί. μέλλει έλέγξειν. 24. άκριβέστερον : φανερώτε- 

ρον. 26. 3. παρέχει. 1). γρ. έπι πάσης. 27. Ιδιώτη τε καί: καΐ ιδιώτη 35 

347ν καί. | 28. 3. ού μην : δμως δέ. 1ϊ. αρκετή σποφαίνει, ο. τί : μέρος δη¬ 

λονότι. ά. αγαθόν... ποιεΐν : ήγουν εύεργετεΐν. 29. έχει : ήγουν διάκειται, 
τό πράγμα δηλονότι. 30. επιτηδευμάτων : μαθημάτων. 31. οιον ή ψυχή 
αυτή ήτις χρήται τφ άγαθφ. 33. 3. εχειν : γρ. έχει. Ιο’. φέρουσι δηλο¬ 

νότι. 30. έπιτηδευμάχων : μαθημάτων. 31. οΐον ή ψυχή αυτή ήτις χρήται 40 
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τφ άγα^φ. 33. &. : γρ. έχει, φέρουσι δηλονότι έχειν- 34. υπό 
της ανάγκης. 36. &. ; μεταχειρίζη. Ι3. παρα^^ωρω. ο. ταντην : 

ηγουν την άγοραίαν. 37. τψ ορθήν καί γενναίαν : ηγουν την διαλεκτικήν. 

38. διαγράψείν : καταλΰειν 39. β. τών : αγαθών εκείνων δηλονότι. }>. προ· 

τιμοτεραν κρίνω. 40. &. τανττ] : ηγουν ούτως. 1>. ήμίον : των φιλοσόφων. 5 
ο. άντι τοϋ ουδέν Ι'σται πλέον δηλονότι. 41. &- ύττοβληθεΐεν : ΰποτεθεΙεν. 

1>. αρκετοί γινόμενοι. 42. δργάνων : Ι^γουν ανθρώπων υποτακτικών. 43. 

παρασκευάζον : ευτρεπίζον. άγον την ίίλην και τά όργανα. 44. &. ηγουν 
κατ’ έκεΐνον τον τρόπον. Ιϊ. ηγουν κατά τό εργάζεσθαι την ρητορικήν. 

45. τιαρέσεσβαι : παρυπάρξειν. 46. 3·. εικότως : γρ. τί. δοκεϊ το ορ- 10 

θόν’ 'άρχήν εΙκότως κατέγνωκας*. Ι). κατέγνωκας : ενόησας κατά τής φιλο¬ 

σοφίας ατυχίαν. 47. επίσης : ομοίως. 48. 3. άμφοΐν : ταΐς δυσίν' ηγουν 
τχί φιλοσοφίφ και ρητορική. τέως : προς τό παρόν. 49. καθ αντο : 

χωρίς πράγματός τίνος. 495. φιλοσοφίαν ' την, 50. όεΐν : πρέπον είναι. 
51. 3. όνασΟαι : ωφέλειαν λαβεΧν άπό σου. 1>. άναγκαιότερον : χρησιμώτε- 15 

ρον. Ο. τό χείρον : ηγουν τήν 701.1. 3. καβα : ως- 1ϊ- εζεστιν ; 

δυνατόν εστι. 3. 3. εζογ^ετενονσι \ διώκουσι. εξελαυνουσι. 13. άπολελειμ- 

μένην είναι την τύχην- 4. 3. ονπω : ακμήν- !>. ηγουν άκήκοα. 6. ηγουν 
έν τη των ανθρώπων. 7- έχειν ισχνν εις τά τής πολιτείας πράγματα. 8. 

348 3. ϊζεστιν : άδειά εστιν. Τϊ. λόγον : ον εϊπομεν. | 10. απογινωσκειν : απη- 20 

γορευμένην εχειν. 12. ονχ ήκιστα : ούκ ελάχιστα, ηγουν μάλιστα. 14. 3. 

αντονς ηγουν τούς φιλοσόφους. Ιί. ανάγκη δε έχειν δηλονότι ιό ελαττον 
τούς φιλοσόφους. 17. έπι τής ρητορικής. 173$. έσκω-ψε ό Συνέσιος τον 
Πυλαιμένην διότι θύ μετήρχετο την φιλοσοφίαν άλλα την ρητορικήν* ό δέ 
άπελογήσατο πρόφασιν ποιούμενος τό βοηθεϊν τή πατρίδι* και ό Συνέσιος 25 

μετέθηκε την απολογίαν τού Πυλαιμένους ήν εποιήσατο υπέρ τής ρητορικής 
εις κατηγορίαν τοΰ Πυλαιμένους. ΙΒδ. απολογίαν ;;σοΰ. 19. ηγουν προ τού¬ 

του τού καιρού. 203. διαβεβλημένος είναι. 25- τά των συμφωνιών γράμ¬ 

ματα λέγεται συμβόλαια. 29- β.. τύχης : καλής δηλονότι. )3. αυτήν : την 
τύχην. 31. την συντονωτέραν αρμονίαν δηλονότι. 32. ήγουν μεταθειναι 30 

την τάξιν, 33. ταύτη : ούτως. 34, 3. τά οικεία πράττειν, Ι). παραδιοι- 

κεΐν : παραδυναστεύειν. 35. 3. άσχημονεΐν : τινας. Ι). γρ. ωθίζεσθαι. 

41. 3. ταϊς δυσΙ μερίσι. 3^ ηγουν κεχωρισμένως Ικατέραν. 

34θν 104.701.47. βάσανος : εξέτασις. 48. συχνούς : πολλούς. 483. μετριω- 

τέρους : ταπεινωτέρους. 50. σοβήσειν : ηγουν μετά ενθουσιασμού πόρευε- 35 

σθαι. 51. 3. έντενεΐν : τάς χεϊρας δηλονότι. 1). λάξ : ηγουν διά λακτισμού. 

ο. έναλεΐοθαι : ηγουν εμπηδήσειν. 51. έπιεικεστέρων : των μετριωτερων, 

ηγουν ταπεινότερων. 52. συνηγορήκει* τό θέμα συνηγορέω -ρώ. 702.2. 

12 άμφοΐν ρο$1 παραγενέσθαι Ο ΐ; ροδί επίσης 47 ΐίβ 
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στίχος ιαμβικός. 3. τό 'φηνιζέται’ άντι τοϋ 'έπιβατεύεται’ ήτοι 'εταιρεϊ’ 

ή 'έρα’. έ'στι δέ τό έταιρεϊν τό παρέχειν εαυτόν τινα εις τό μιαίνεσθαι' 
“ψηνιζέται* γούν μεταφορικώς από τών κωνώπων των ΙπΙ τοΐς άγρίοις 
ολυνθοις επικαθημένων* ψήνες γάρ είσι κώνωπες τινες, οΤ τρόπον τινά Ιπι- 
βατεύοντες τοΐς ήμέροις ο?ιύνθεις. 4. προσηγγέλλοντο : ηγουν εμηνύοντο. 5 

ίί. ηγουν άξιον είναι άπαντήσαι. 6. πεδινήν : πεδιάδα. 7. 3. βονλντόν : 

βοΰς λύω. 3^ ηγουν παρά την εσπέραν. 8. 3. σννθέμενοι : ηγουν συμφω- 

νήσαντες. 1). ηγουν είς την αύριον. 1θ5. &. κατεαγώς : ήγουγ συντριβείς, 
κλασθείς. 3^ κατεαγώς έστι, δοκεϊ. 14. του :ενεκα. 17. έόει: ηγουν χρεία 
ήν· 193. άπ7]λ?.άττετο : ηγουν άπήρχετο. 21. τρεφόμενων : παρα·. 23. 10 

ηγουν αρπαγές. 24. γυναικών : αρπαγές δηλονότι. 25· παρεσκεύαστο : 

ηγουν ευτρεπισμένους είχε. 26, χοέ^ετών : ηγουν δύσκολον. 27. 3. πώς 

αν. 1ι. ηγουν υπέρ τούς όντας. 29. άντιποΑί-τεύσασθαι: έναντιωθήναι. 30. 

ΙΑ9 ήδη : ημέραν. 31. κακουρ^/ούντων : πολιορκούντων. 1 32. ώς : καθά. 35, 

3. κατεγέλα : αλλά. I). άνασχομένων ; τινών. 37, 38. ^άρ, παρ’ ό, ουδέ : ΐδ 
έ'φη (ίβ7’). 40. καταπλαγέντας : ηγουν φοβηθέντας. 43. όιαδοΘή : ήγουν 

πλατυνθή. 44. 3. παραδυναστεύειν. παραδιοικεϊν. παραστρατηγεΐν. 1ϊ. 
αξιών ι ως, 47. πλαισιον : ήγουν τό τετράγωνον. 49. ήγουν μαθηταί επε* 

θύμουν γενέσθαι. 50. εφόδου : τής επιδρομής τών πολεμίων. 53. δρόμον : γρ. 

δρόμφ. 703.1. δεΐν : ήγουν χρείαν εΐναι. 5- δοκεϊ: γρ, δοκεϊν. Ι3. ττροχειρό- 20 

τατα ; ηγουν ετοίμως πάνυ. 7. έπεί : 'γρ. επειδή. 9. διεσκευάζοντο : εύ· 
τρεπίζοντο. 10. αψιππα : ήγουν ανάρμοστα ΐπποις. 12. τον αγώνα : ήγουν 
το φυγεΐν. 13. 3. παραγαγών. 1ϊ. -ψάλιον δ κρίκος τοΰ χαλινού, ό ·ψέλιον 

3?4ν λεγεται κοινώς. 15. αφιεις : ήγουν ένδιδούς, άπολύων- | 163. ονκ εστι : γρ, 

ούκέτι. 19. 3. πρανών : κατωφερών. 1>. όρθιων : ανωφερών. 20. ρύμη : 25 

ήγουν ορμή. 21. ήρετο : ήγουν μετεωρίζετο. 22. συδ&νί : μερει δηλονότι. 

24. πολλά : λίαν. 25. ώς τό εΙκός ; ήγουν κατά τό προσήκον, 26. ψενσθέν- 

τες : άποτυχόντες. 27. 3. δ’ : όμως. 1». ώς : ούτως. Ο. έπΙοι : έπέρχοιτο. 

30. ένθα : ήγουν έν φ καιρω. 318. γρ. πρώτος προς τό προδώσειν ήμάς. 33. 

παραταξαμενοι. 35. 3. επεχειρεϊτο : αρχήν έλάμβανεν 0 πόλεμος· Ι). την : 30 

οδόν. 36. έπΙ θάτερα : ήγουν επι τά δεξιά. 38. τοϋ : ένεκα. 39- μέντοι : 

δέ. 43. έρυμνότατον : ήγουν όχυρότατον. 45. εξήταζον : συνέκρινον. 46- 

3. οίς : εφ’ ά. επειδή. Ι). υπέρ πάντα. 50. είσελθόντι : τινί. 51. άρα- 

σμούς : ςρυγάς. 

350 105.704.2. αυτός : ήξίουν. 3. άλλ’ : όμως. 4, μικροϋ ; λείποντος δη- θδ 
λονότι. 7. ύποτείνει : ύποσημαίνει. ύποδείκνυσι. 9. άμπ?Μκών : ήγουν 
άμαρτών. 10. καταμανθάνων ; ήγουν κατανοών. 11. ώς : έχειν ούτως. 13. 

3. κινημάτων : ενθυμημάτων. Ιό. εχω : δύναμαι δμιλήσαι. 18. 3. ώς : 
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τεώς. Β. &γβΐ : διάκειται. 19. Ά. άράμενος : ήγουν βαστάσας. Κ ένεγκεΐν : 

τίνουν διαγαγεΐν. 20. δόξαί : ηγοιιν νομισΟήναι, εγώ. 21. άμαρτάνεον : 

ηγουν άποΐυγχάνειν. 24. ά. προσέμενος : ηγουν προσδεξαμενος. 1>. αμ- 

φοΐν : ηγουν άμφοτέρων. 2δ. έψικόμενος : ηγουν φΟάσας, άψίίμενος. 29. 

350ν τφ άνακΰπιειν εναντίον τό εγκυπτειν. 33. άμείλιπτον : άνένδοτον. | 403. 

ένοχον είναι. 43. κατακλυύαί : ηγουν καταβυΰίσαι. 44- μοίραν τψ θεΐαν . 

ηγουν την αρετήν. 45. άπαγόντων : ηγουν αφελκόντων. 48. όμίλειν : 

προσέχειν. 52. α. όσης : τοσαΰτης δηλονότι, ΐ». τω : διά τό. 535. έπιγε- 

νόμενον : ήγουν προστεθέν. 54. συμβάλλεται : ήγουν συντελεί, συγχροτεϊ^. 

705.1. τά τε Μον : τά εν τή ψυχή. 2. δέω : ήγουν λειπομαι. 4. &. τφ 
άποδόεσθαι έγαντίον τό ενδυεσΟαι’ λέγεται δε το αποδυεσθαι επι των γυμνου- 

μένων απλώς, οΐον' 'άπεδυσατο την λεοντήν καΐ ένεδΰσατο τήν δλωπεκήν’· 

καΐ από τοΰτου επί των επ' άγωνι γυμνουμένων καΐ είς αγώνα όρμησάντων, 
είτα διά δειλίαν άποφυγόντων τον αγώνα καί ένδυσαμένων. λέγεται τό άνα· 

δυεσΟαι καί επί τοΰ άνανεΰειν άπό -θαλάσσης* οδ ενάντιον το καταδυεσθαι, 
οΐον* 'καταδΰεταί τι είς τόν βυθόν καί αναδύεται έκ τοΰ βυθοϋ’. 3.\ τό άνα- 

δΰεσθαι δέ ?νέγεται έπί των άπεκδυσαμένων. 5. ήγουν πολλή τή περιουσίςι. 
6. 3.. έζτζλύνοντα : καθαίροντα. 1ί. κακεΐνο : τοΰτο. 85. ουχ ηπιατα . ηγουν 

μάλιστα. 9. 3· τούτου : ήγουν τοΰ άναγνώναι τήν επιστολήν. Ιί. τον . 

351 ενεκα. 13· απάντων : των εμών. I 16. μαρτύρομαι : πάντας. 17. καθαπαξ : 

παντελώς. 18. τό μέν : τό λάθρςί συνείναι. 19. τό δέ : το άλλοτριοϋσθαι 

καθάπαξ. 21. &. δή : οΰν. τούτο : 3 εΐπον. 24. 3. ??ρήσθαι ; ήγουν 

προκεκρίσθαι. 1ϊ. ήγουν ουδαμώς. 25. δει : ήγουν χρεία Ιστί. 27. χαλε¬ 

πόν : δυσκολον. 303. άντίόίατάττεταί : έναντιοΰται. 36. επόπτης : ήγουν 

θεατής. 37. τοΰ ψεΰδους. 38. πρός νονν : γρ. Πλανουδης προς δήμον. 

42. άτενίσαι. 43. ένάργειαν : ήγουν τήν καθαρότητα. 45. οϊκοι : ηγουν έν 

έμαυτφ. 48- δήμον : δήμον γοΰν ενταύθα ου τήν συνάθροισιν των άνθρώ- 

πων λέγει, άλλ', ώς οιμαι, τήν εκ συναθροίσεως ανθρώπων άποφαινομέ^ην 

γνώσιν' οίμαι δέ καί 'νοΰν’ κεΐσθαι επΙ τή τοΰ δήμου προσηγορίί^* οΰδέν 

γάρ άφελές καΐ επισφαλές. 483. κατά τάς δόξας. 49. ήτοι ταχέως ποιοίην 

έμαυτόν φανερόν, 50. οΰτω' δοκεΤ δήμφ δέ φιλοσοφία φως αλήθεια, όμμα 

351ν νους. I 51. άηόρρητον ; κεκρυμμένον. 53. πράγμα εστι δηλονότι. ^ 706.1. 

α. προσποιεΐσθαι : θποκρίνεσθαι. 1>. ταντα (δίβ) : διά. 8. τριπηδέατατα : 

δπό σκωλήκων κατσβεβρωμένα. 1θ3. βαρεΐεεν : έμοί. 11. ήγουν έ^πληροΰν. 

Ιΐδ. επηλνγάΰομαι: ήγουν έπικρυψω. 13· αρεσκω τινι άντι τοΰ αρεστός 

αΰτφ φαίνομαι*· άρέσκομαι δέ τινι άντί τοΰ άποδέχομαι αυτόν, και άπα* 

21 εν δή Οε έν ίΤβ 95 τοίί ψεύδεσθαι Ο' 27 δήμον 0^1 δήλον 31 φως 
άλήθεια δμμα νοΰ; άΐαεταΜΜΕΐίε ηυοάδΐη οοηΐυηοΙ& θχΰϊΰ., ΙΐΙΙεΓΐε ςμιίΰυδάδπι, 

Ιιοο οτάίηβ αοΙ&1&: β, δ, η, 19 

5 · 5 * 1961 
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ρέσκομαι άντί τοΰ 'οΰκ αποδέχομαι*. 14. καταλείπει τίς τι άντί τοΰ 
άφίησι, καί καταλείπεται άντί τοΰ άφίεται* επιλείπει άντί τοΰ παρέρχε¬ 

ται και άναλοΰται, οιον’ 'έπιλείψει με ή ημέρα διηγοΰμενον* άντι τοΰ 
'παρελεΰσεται και άναλωθήσεται* 'άπολείπεται επί των μετά τίνος τρεχόν¬ 

των καί -υστερισάντων έν τφ δρόμφ* υπελείφθη δε άντί τοΰ άπέμεινε κοι- δ 
νώς. 1633. οδτω δοκεϊ Θεόφιλος σαφώς πάντα τά κατ’ εμέ, οΰτω βου?ιευ- 
σάσθω περί Ιμοΰ. 198. διαγράφειν : ήγουν δβελίζειν. 20. χώραν : άδειαν. 

21. 3. άλλως εχω σου δηλονότι. Ιο. ήγουν άπας λογισμός. 2.5. όε^σαντος. 

253, μετασκευάζεσθαι : ήγουν μετατάττεσθαι, μετατίθεσθαι. 27. 3. Ιερεϋ- 

οιν : εκείνος. 13. τοΰτο ήγουν τό έγκρίνειν. 28. από μεταφοράς τοΰ συν- 10 

βήματος τοΰ αιρόμενου έν τοΐς άγώσιν. 298. ήγουν εί επέτα|ε(ν ό) βασι- 
352 λεΰς. ί 32. 3. προσίεται : ήγουν προσδέχεται. 13. Αειτουρ/είτ : γρ. λειτουρ¬ 

γόν. 35. παραδύεσθαί : ήγουν εΙσέρχεσθαι. 36. δή : λοιπόν. 37. εκείνον : 

τόν Θεόφιλον. 

106.706-38. 3. υπέρ : ήγουν ένεκα. 13. σιλφίον : αιγυπτιακόν βάλσα- 15 

μον. 40. ώς : δτι. 43. δνίνημι ένεστώς* ωφελούν παρατατικός* δνήσω 
μέλλων* δόνησα αόριστος, δνίναμαι ένεστώς παθητικός* ωνινάμην παρατατι¬ 

κός* δνήσομαι μέλλων* ώνάμην αόριστος, άφ’ οΰ τό οναίμην. 46. έχοις : 

δΰναιο. 
107.706.49· 3. έπεχόντων : ήγουν έπικρατουντων. 3^ γρ. έπιόντων. 20 

707.1. 3. ήγουν καθ* Ικάστην ήμέραν. 13. άΟρόους : ήγουν δλοκλήρους. 

2. ώστε : οΰτως. 3. 3. λέξεις : μή ποιείν όπλα. Ιι. ονκ εξόν : ού δυνατοΰ 
δντος. 4. εϊπερ : επειδή. 6. χοϋν : κάν· 9. σχήμα : ήγουν τήν τάξιν, τήν 

κατάστασιν. 

108.707.15. 3. ερρωμενέστερον : ρωμαλεωτέρως. 13. έμβάλλειν : ήγουν 2δ 
352ν είσδΰεσθαι. | 17. κορόνας : ήγουν ρόπαλα. 18. 3. ενίοος : ήγουν τισίν. Ι). 

άφ’ ήμών. 19. 3. περί : γρ. παρά. 13. δι’ ών. 20. ϊσω : μέρει δηλονότι. 

21. ώς εΙκάααι : ήγουν ώς δυνατόν έστι. 22. ήγουν επί τής αΰριον ημέ¬ 

ρας λέγει. 24. 3. άλώναι : ήγουν κρατηθήναι. 13. ό.γγέ?νλειν : ήγουν μη- 

νΰειν. 28. άποσπάσαι : (έκβαλεΐν) εαυτούς δηλονότι. 30. τά : άνήκοντα 30 

δηλονότι. 31. ώς : καθά. 

109.707.37. 3. άφεψένων. άπολε?ιυμένων- 13. εις σου : τόν οίκον. 

39. προσήκοντες : συγγενείς. 44. δόξαν : ΰπόληψιν. 47. άντιλαμβανόμε- 

353 νοί : δραττόμενοι, | 708.3. θρυλουμένων : θρυλλ·. 
110.708.11. κάλλιστον : κατ’ ειρωνείαν. 13. τοίς πρότερον πεπραγμέ- 35 

νοις κατά τόν βίον αυτόν. 14. 3. έλ?\.αμπρννεσθαι κοσμεϊσθαι. 3. πράγμα- 

σιν : γρ. τάξεσι, πράξεσι. 15. ήκει : ήλθεν. 16. γενναιωτάτων : κατ’ ειρω¬ 

νείαν. 18. στρατηγόν : ύστερον. 19. 3. έλεγε : δ Χειλάς. 3*. έλεγεν 

6 ροδί πάντα είδέναι ίοτί- ίηδετθηόυηι 30 βχ 4 ίηβ. 32 είς σοϋ Ο ι: ώς σέ Ηβ 
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εκείνα δηλονότι έν οίς άττέλειπε τό θειον στρατόπεδον. 195. συγγενόμενος : 

δ Χειλάς. 21. θειον : κατά ειρωνείαν. 22. δέοι : πρέποι. 25. &. θαυμά¬ 

σιος κατά ειρωνείαν. 3·*. νο· θαυμαστός. Ιί. ουτος εστι περί ου φηαι 
'οΰ γάρ οΐμαι τό από τουδε σοβήσειν διά τής άγορας Ίωάννην τον άλιτή- 

ριον*. 26. 3. παραμικρόν. 1ί. αντοΐς : κακοϊς ά είχε. Ο. έπιδώοναης : πρό* 5 

τερον. 29. 3. τούτων : των ωτων. 13. ή γνώμη : του βασιλ^ως, άνεΐται τή 
γνώμη δηλονότι- 303. υβρις τούτο μεγάλη. 31. τουτζρ : τφ Ιωάννη. 

353ν 32. άτιό Γρατιανον : καταγόμενον. 1 33. είδεχθέστατον : αίσχρότατον. 34. 

πρόκοιλος : ήγουν δ προγάστωρ. 358. επιδυναστεύσας : μετ* εκείνον δυνα- 

στεόσας. 36- τούτον : τον Άντίοχον. 38. 3. δικαιότατον : ήγουν τον 10 

Χειλάν. Ιο. αρχοντα : κατ’ ειρωνείαν. 39. 3. του μέν : ήγουν τοΰ Άντιό- 

χου. 1ϊ. τώ δε : ήγουν τφ Ιωάννη. 

111.708.44. εκτείνει. 

112,708.46. αΰτοίς : μέρεσι. 709.2. οίκεΐοι γινόμεθα άλλήλοις. 
113.709.6. 3. λεία : υπό λείας. 3^ γρ. λείαν. 7. 3. περυιοιήσωνται : 15 

κτήσωνται. 1». τ&δ : ?νεκα. Ο. προέσθαι: ήγουν άπολΰσαι. 83. ήγουν 
χώρι^, Ιεροϊς, νόμοις, κτήμασι. 10. 3. άφειδήσομεν : ήγουν καταφρονήσω- 

μεν· Ίϊ. περιποιησόμεθα. 1)^ περιεχομαι υπό τίνος άντί τοΰ περιλαμβά¬ 

νομαι" και περιέχομαί τίνος άντι τοΰ περιλαμβάνω αυτό καΐ περιέπω. 11. 

3. ψυχή Ινταΰθα ή ζωή. 13. δόξομεν : φανουμεθα. 12. 3. Ιτητέον : ήγουν 20 

όίξιόν Ισην ιεναι. 13. κατ* αυτών. Ο. ώς έχω : ώς δύναμαι. 14. ήγουν 
εχέτωσαν, διακείσθωσαν οι 'Ρωμαΐοι. 15. 3. παροιμία. Β. άλλ : αλλά 
γάρ. 16. άνατίθεται : ήγουν αϊρει, βαστάζει. 17. ήγουν καθόλου* κατά 
τήν ακολουθίαν τοΰ *ώς Ιπι τό πολύ’ καΐ τοΰ 'ώς επί τό πλείστον’ λέγεται 
καΐ *ώς επίπαν*. 17. τοιούτοις : τοΐς πολεμοις. 18. ^ώντας : εκείνους δη· 25 

354 λονότι- 19. τούτων : εις δηλονότι. 20. 3. δ μέλλων τεθνήξεσθαι. | τιε- 

ριέσομαι : ήγουν νικήσω. 21. 3. άνωθεν : ήγουν άπ* αρχής. Ι). ήγουν 
επεμψαν Λακεδαιμόνιοι προς Λεωνίδαν ενεκα των ταγμάτων. 22. ήγουν 

μαχέσθωσαν· 

114.709.25. 3. εΐ §ιγοϊς : εΐ ρίγος Ιχη. 3^· τον κοινώς συνεριγασμέ- 30 

νον. 15. ήγουν πονηρόν και μοχθηρόν εποίησας. 28. 3. ράονι : ήγουν ύγιεΐ. 
3^ Ιράϊσεν ήγουν Ιλαφρώθη καΐ ύγίανε καΐ ρ(?ων έγένετο, ήγουν υγιής βγέ- 

νετο. 30. ή/ουν καθόλου. 31. ήγουν επάνω τής ■ψάμμου. 32. διατριβήν : 

ήγουν διάχυσιν και ελευθερίαν. 33. 3. τρέπω τινά' τρέπομαι δέ εγώ, οΰχ 
υπό τίνος. Ι). ένθαδί : οΰτω φησί καΐ Θεόκριτος. 35. ήγουν δλον δρυμώνα. 35 

39. 3. άνθη : γρ. θάμνοι. 1). τά μέν : άνθη- 40. χνμοί : ήγουν ποιότητες. 

405. δ άνατέθειται ταϊς Νύμφαις. 

4 δγη. βρ. 104. 701. 493., ιιΙ>ΐ (ΐυίάειη <36 εΙιο, ηεο άε Ιιοο, Ιοαηηε, 3£ΐ 
νΐάείιΐΓ. 26 τεθνήξεσΟαι 80Γίρ3ί: -ομαι Ο 
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115.709.443. αϋχημα Ιχοντι. 
116(117).710.3. αντοΐς : τοίς έκ φιλονεικίας κλάδοις. 6 έχ,ειν : διάκει- 

354ν σθαι. 1 10. νοούμενόν έστι υπό τοΰ Ποσειδώνος. 11. 3. προκατάρξασθαι : 

τής μάχης. 15. θεω : ήγουν τφ Άπόλλωνι. 12. πρεσ^δύτερον : γεραιότερον. 14. 

3. πρεσβύτης : ήγουν γέρων. Ι). %ρω : τφ σώματι. 158. περιίσταται : πε· 5 

ριέρχεται. 17. τούτον : άμαρτόντα. 18. τούτο : ήγουν τό Ικδοΰναι. 
354ν 117(116). 

118.710.28. έξανέψιος : ήγουν έξάδελφος. 31. ήγουν μεγάλην’ δι* ήν 
άν τις φιλοτιμήσαιτο ώστε λαβείν αυτήν. 34. ένδεΐκται οι λεγόμενοι ΰποδεΐ- 

κται. 38. ανδρός : ήγουν του εμοΰ έξανεψίου. 403. ήγουν εύτυχή γενέσθαι. 10 

41. τοΓς ψθάσασι : τοίς προλαβοΰσι. 42. προτρέψεται : ήγουν τό ένευτυχη- 

θήναι τήν πείραν τοίς φθάσασιν. 

355 119.711.3. δέεται : χρείαν εχει. 9. εργον : παρανάλωμα. 10. δν : 

ήγουν τον αύτανέψιον εμοΰ. 

120.711.13. *Λσκληπΐάδαι: οι ιατροί. 15 

121.711.19. διαψεϊναΐ'. ήγουν άπολ.ΰσαι. 20. έκ τον σπηλαίου : λέγων. 

21. ήγουν παρών εϊην. 23. ήγουν όντιστήναι μή χαννωθήναι. 26. φαί¬ 

νεται : ήγουν δ θυρεός. 27. κατεργασάμενος : ήγουν μαλάξας. 29. 3. 

ϊνγξι : ήγουν ταΐς Ιλκτικαϊς δυνάμεσι. Ι), άγώγιμον : ήγουν επιτήδειον 
άχθήναι. 30. 3. άκκιή : ήγουν προσποίηση. 3*. άκκίζομαι τό κοινώς κανα· 20 

κίζομαι. 32. γράσος: ήγουν ή οσμή. 33. τ^ς : επί. 338. εύτεθήσας : ήγουν 
εύτάκτως θείς. 34. έκκορήσειας : ήγουν κοσμήσειας. 36. 3. παρασκευά- 

σαιο : ήγουν εύτρεπισειας. 15. κιττοΰ : από. 37. 3. παιδικά : ήγουν τήν 
355ν ερωμένην. | 15. διατρίβεις : ήγουν βραδύνεις. 1)^. διατρίβειν τό κοινώς πα· 

ραδιαβιβάζειν καΐ διατριβή δ παραδιαβιβασμός. 39. ποια λέξις λέγεται δέ 25 

έπι τοΰ γέλωτος των άνδρών ; τό καγχάζειν' έπΙ δέ των γυναικών τό κιχλί- 

ζειν. 41. ο : καθ*. 43. δριμύτατον : ήγουν δραστηριώτατον. 44. έγκατα- 

τετρί^^ένον : ήγουν γεγυμνασμένον. 45. ένθένδε : ήγουν από των ενταύθα. 

49. δίκη : ή. 712.1. ύπερσχειν : περιγενέσθαι. 3. καταρρηγνύς : ήγουν 
καταβάλλων. 4. ήγουν επί τή εξουσίφ των ιερέων. 8. έπενθόμεθα : ήγουν 30 

ήκούομεν. 93. εύ/εσβατ: ως ιερέα. 10· 3. πράττετν : ώς βασιλέα. ί5. πώς. 

11. παραγένοιτο τά κοινά αγαθά δηλονότι. 12. γένος : γρ. έθνος. 13. 

διφκίσθησαν : ήγουν έχωρίσθησαν. 14. ήγουν ετάχθησαν. 143. 3. έπΙ τοίς 
τζράγμασι : επί ταΐς πράξεσι. 3^ γρ. έν τοίς π. 16. 3. απαγορεύει : ήγουν 
κεκωλυμένον έχει. 15. αποκτιννύναι : ήγουν κολάζειν τούς κακούς και <ρο- 35 

νεύειν. 17. 3. αντοΐς : ήγουν ήμϊν. 1). επιτρέψειεν : ήγουν άδειαν δοίη· 

18. *χεϊρα δρέγειν* άντι τοΰ βοηθεΐν* λέγεται δέ από μεταφοράς των κειμέ¬ 

νων, όταν έκτείνας τις τήν χείρα άνιστφ αυτούς. 20. ήγουν πλέον σχεΐν. \ 

20 κανακανακίζομαι Ο 31 βασιλεύς Ο 5 βχ 1 οογγ. 
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356 21. ταντόν : καΐ εν. 24. 3. άδειας οίισης. 1). εξεστι : ποιήσαί 

τι κατά σου. 
122.712.26. Λύξοικιατων : γρ. Αΐιξιδιτών. 27. χηραμοΐς : χαταδΰσεσι. 

28. ά')'ροϊκον τον κατοικουνταείςτόνάγρον. 29. ττ^ν : οδον δτ]λονοτι. 30. 

πΟΟ'ηγήσαντο. 318. προμήκης : εις 6;ύ λήγουσα, 34. δέ : δέ γε. 37. ^αι- δ 
σας : πλήξας. 41. δι* ά. 42. παρά : κατά. 45. &. τοΐς καταπεπληγμένοις : 

τοΐς πεφοβημένοις ήμων στρατιώταις. 13. εΐϋΐ I οι πολέμιοι. 48. εν Ύοΐζ 
τοιούτοίζ : ήγουν εν τοΐς ποί^εμοις. 713.1. φαινομεναις : φανεραΐς. 

356ν 123.713.10. : εΐχδνα. 1θ5. έμβομβεΐΙχ-ηγζι. 14. ο., ί^ατέ- 

σπεισα : κατέχεα. 1δ. οϊς : διότι. 16. εις εμαυτόν φέρων. 17. τε φίλον : ίο 
φίλου τε. 26. &. πρεσβυτέραν : γηραιού. 3.^ γρ. πρεσβύτου. 

357 124.713.36. τούτοις : τοΐς κακοΐς. 1 

125.713.41- οϊς : επειδή. 42. Βαττείαν : όνομα τόπου. 44. ήνδραπο- 

δίσαντο : κατεδουλώσαντο- 714.1. ό'ντες : οί πολέμιοι. 2. αρκετοί γενέ· 
σθαι οι πολέμιοι. 5. σίτηρέσιον : των στρατιωτών. 7. τούτοις : τοΐς στρα- 1δ 
τιώταις. 93. ήγουν εις μάχην έ?^ευσόμε·θα. 16. συχνόν : ήγουν πο?;ΰ. 17. 

ζΙίσίθ/ταίς : γρ. Δισοέσταις, κάλλιαν. 

357ν 126.714.28. ^δει : άπέκειτο. 29. προσβολήν : την έφοδον. 358. ετί¬ 

θετο : έποιεΐτο. 43. προσευτρεπίζομαι : προς τφ κτίζειν. 44. έπφαλόμενος : 

ήγουν αρχήν ποιησάμενος. 20 

127.714.45. &. είδος δφεως ό φρυνος. 1ι. ήγουν άκόψευγε. 715. 4. 

3,. διαγαγόντα : διατρίψαντα. 1). γρ. ουκ εϊασαν. δ. &. Βαλλανταν : τον 
Ευθάλιον λέγει, β'. βαλλάντιον και φασκώλιον τό αυτό. 6. προσηγορίας : 

358 ήγουν τής κλήσεως. 7. περιποιησάμενον : κτησάμενον έαυτφ. 1 125. ήγουν 
είσπραξαμένους καΐ άταιτήσαντας· άπό τουτου πράκτωρ και ό απαιτητής. 25 

15. έπιδιηγούμενοζ : μετά άλλους. 153. πέπνσαι : ήγουν άκήκοας. 19. &. 

στατήρ νόμισμα χρυσουν’ οβολός νόμισμα χαλκοΰν. Ι). τούτο : τό του χρυ¬ 

σίου. 24. κομιείν : δια-. 26. έξήρεν : ήγουν υψωσεν. 28. ήγουν υπέρ τούς 
πώποτε θαυματοποιούς. 30. όχημα τό κοινώς ύπόσελλον’ και τό άρμα, 

ήγουν τό τέθριππον, καΐ καθόλου έφ’ ιρ όχεΐταί τις. 305, διά τής πόλεως. 30 

32. έν τοΐς προτεμενίσμασι. 32$. λάλος λαλίστερος λαλίστατος. 33, παρα- 

λύσει : εκβάλει. 
128.715.38. περυπτύασον : ήγουν άποδέχου· 40. του : ενεκα. 1). Γτιών : 

ποταμός τής Αΐγύπτου. 

358ν 129.715.43. 3. τά παιδικά: ήγουν τούς ερωμένους. 1ϊ. αυτά : ήγουν τούς 35 

ερωμένους. 46. παραιτεΐσθαι : ήγουν ζητεϊν. 48. έπισχών : ήγουν καρτη- 

ρήσας. 716.2. &. σθροας : δμοΰ πάσας. φόρων : τελών. 6. ». κωτιεϋσι: 

ερέταις. κωπηλάταις. σχασάμενος : παΰσας. άφείς. 95. έκτεθέντων : ρι- 

29 ΰπόσελλον Ο : υποζυγιον 1 
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φέντων. 11. έκεΐ : ήγουν αυτού. 13. 3·. ηνεγκα : μή επιστεϊλαι. 1). συχ¬ 

νούς : πολλούς. 18. πλείω : ήγουν δέκα. 20. 3. δεησαν : -τος, ήγουν 
35? χρείας γεγονυίας. 23. ή νανς : έκεκόμιστο. | 26. ωμψ : προσεδόκων. 32. 

κομιααμένου : άπολαβόντος. 36. διάθεσιν : σχέσιν. 

130.716.40. προσειπών : προσαγορεύσας. προσφεγξάμενος. 42. ονχ 5 

άπαξ ήξίωσεν : άλλα πολΑσκις. 423. είδέναι : ιδεϊν δοκεϊ. 46. ωηος : ήγο· 

ρασμένος. 47. μ'ρ πείραν έχων πολέμου. 51. τό μή συντεταγμένον είναι. 
717.1. ωετο : προσεδόκα. 3. &. ζημιούν εις άργυρον. 1ι, αυτών : των άρ- 

55?ν χόντων. 7. α. έθνος βάρβαρον οί Μακέται. 13. διαδεδομένη. | 8. βαρβά¬ 

ρους : ήγουν τούς Μακέτας. 14. άπελήλαται : ελήλαται. 15. έκφορος : Ιξε* 10 

στηκώς εμαυτού. 21. τής ήβης. 29. εργον : παρανάλωμα. 30. φ ΐ μέρει 
δηλονότι. 33. κελ-ήτιον : είδος πλοιαρίου. 36, οις ούκ εστι τινά μαχέσα- 

360 σθαι. 41. παρ" : πλησίον. | 47. ε|ερύσαί : εξάρασθαι. 
131-717.48. όρους ι κανόνας. 13. οτε : επεί. 718.1. συμπορίσωνται : 

λάβωσι. 2. 3.· τω αύτω : τφ ένι. 13. τά αυτά : τά όμοια. 3. τρόπος : σου. 15 

4. καΐ ό τρόπος και ή φύσις' συγγενής γάρ ήν τού Συνεσίου. 5. δη : ούν. 

8. σεμνοπρεπείας : μεγαλοπρεπείας. 9. άντιλήψεται : ήγουν άντιδούναί σοι 
εαυτόν μετά τής επιστολής. 10. γάρ : δέ δοκεΐ. 14. δεϊ : χρεία έστί. 19. 

εξω των έφηβων. 205. παραβαλλόμενος : παρεξεταζόμενος. 253. σννελόντι 
360ν δέ ' γρ. και συνελόντα φάναι. | 32. εκ τής έτόρας : έκ τής αγαθής. 33. μι- 20 

σθόν λαμβάνειν. 34. &. δίκην : κρίσιν. 1). ταύτη : ούτως. 35. σπάσαι: 

λαβεϊν. 37, α. γραφήν : κατηγορίαν. 13. άνατεινάμενος : άπειλήσας. 38. 

Ά. πρεσβύτερον : παλαιότερον. 13. δή : ούν. ο. φθάσας : προλαβών. 

132.718.50. ορνίς : τάς γυναίκας. 719.4. παρ* : πλησίον. 6. οίστά : 

361 ύπομονητά. 85. έπιβάς ίππου. 9. ως δυνατόν άνύσαι. | 25. <3ία9?ερείν : 25 

ήτοι άνύειν' παρά τφ Θουκυδίδη ή λέξις. 26. «ύλοΐς χρωμένους. 27. κρα- 

τεϊν : νικάν. 28. έπι τφ διψήν δοκεΐ. 375. Φνκουντίους : τούς παρά σοί. 
41. δεήσαν : χρείας γενομένης. 43, θυλάκιον κρεϋλλίων' ήγουν τό άπό 

361V χρεών συνιστάμενον. 44. άτεγκτος : ήγουν άκαμπτης. | 45. διεγγυώμαι: δια- 

βεβαιοΰμαι. 30 

133.719.508. τό σόν κτλ. : ήγουν σοΰ- 720.1. υπό τοΰ. 3. δασμόν : 

φόρον. 6. έώλοις : παλαιοϊς. 9. τά : πεμπόμενα παρ’ ημών. 16. μεθαρ- 

μοσόμεθα : μεταλλαξόμεθα. 20. ήγουν πρός την Ύπατίαν. 215. γνωριμω- 

362 τάτφ : ήγουν τφ Πέτρφ. | 28δ. παραστήσηται : καταδουλώσηται. 29. διά 
τούτο. 33. αξιόλογα : μεγάλα. 34, σοι πέμπειν: σοι πρός τό πέμπειν. 35· 35 

μή μέντοι: πέμπειν μοι δηλονότι. 475. πέμπε. 

362ν 134.721.10. αδελφόν : δμοιον τφ σφ' ήγουν ου πλούσιον. 16. δή 
363 καί. | 49. άλλ’ άν έξεπέμφαμεν : ά?Α’ άν έκπέμ’ψαιμεν. 

9 δοΗ. 73. θχ ί. εφ. ΐΓΑηεροε. φυο ρετροτΕΐτι ίΓΓσρδβτΛί 
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135.722.7. έβαούνετο : εδυσχέραινε. 
136.722.11. 3. όναίμην : συνυπακουετσι ό 'αν* σύνδεσμος. &. Μάξι· 

μος ο Πλανοΰδης 'ωνάμην των Αθηνών δπόσα βοΰλει* γράφει* καΐ κάλλιον 
Ιστι* οΰτω γάρ δοκεΐ. 13. ηγουν άπ* αντον τοΰ ιτράγματος. 145. 'Αναγυροΰς 
δήμος εν αρήναις* καΐ κλίνεται *Αναγυροΐ)ντος. 15. Σψηττοΐ : δήμος. 16. 5 

3. Κηφισσιάς δήμος και Φαληρον ομοίως δήμος. 1ο. Ρίακός : ων δηλονότι^, 

ο. κακώς : φησί. 19. διαπεπραγμένον : πεφονευμένου. 20. ενθένδε ; άπδ 

τοΰτου τοΰ τόπου. 21. λείπεται: ήγουν υπόλοιπόν εστιν. 22. &. 

/ίίαν:γυμνιίσιον· λέγεται δέόπά’Ακαδήμου. 1>. : γυμνιίσιον. 25. 

3ί3ν ύφείλετο : ήγουν εκλεψεν. 27. νπατίας : τάς των υπάτων. 1 315. εγείρω το 10 

άνιστώ καΐ τό παρορμώ' άγείρω δέ τό συναθροίζω. 

137.722.40, των διά φήμης- 42. καβηγεμόνος : διδασκάλου. 43. α. 

κοονωνήσαντας : των άνθρωπικών χρειών. Ιϊ. διαθεσει ; ευνοίςι. 723.1. 

προχειριζομένης : προβαλλουσης. 3. ^χεις : διατίθεσαι. φιλοσοφίαν : 

πρός. 8 βραβευτ^ : δοτήρι. παροχεϊ. 14. κτήματα : ήγουν τά τής φιλοσο- 15 

Ζ64 φίας 16 έξωρχησάμην : εξεκάλυψα. 165. άνέκπνστα : άνέκφορα. | 22. 

γμένων : άρχήν λαβόντων. 26. ώδίνω : άναγκάζομαι. 32. άνακεχωσμένον : 
άνωρωρυγμένον. 33. άνορνττων : φανερών. 39. δει: αΰιοίς τοϊς πολλοις. 

41. άλογος : μή διά τι γινομένη. ^ ^ ^ 
138.723.49. τοντ^ : τό έπαινεϊν τήν χρείαν τής επιστολής. 50. «πε- 20 

364ν ποίητο : έλαμβάνετο. ! 724.3. έμπυελάσαν : -ώ·. 5. άνθρώπου. 
335 139.724.27-δέλκτρον : γρ. θέλγητρον. 315, γνωμικόν.^ 725.6. είθε 

άνάγοις. 8. ό': ήγουν τό άνάγον εις τό πρόγονον θειον. 9. άναλύοντα: χω- 

ρίζοντα. . 
140.725.12. εξίτηλοι : άσθενεϊς. 14. 3. βρφυει : τον ερωτα.^ Ο. 25 

βανμασίαν : γρ. θεσπεσίαν. 15. υπό τής θείας τέχνης. 19- έκείθεν : ήγουν 
από τοΰ θείου έρωτος. 21. 3. αντη : ή αϊσθησις. θυροκοπήται : ήγουν 

3ί5ν διεγείρηται. 22. ποτη^: δυσφορεΐς. | 28. θήλυ : άγεννές. (άσθενές). 37. 

άνακεχώσθαι : καθαρόν είναι. 45. περίγειου ; γήινου. 46. τετρακτύος :^τής 
δικαιοσύνης σωφροσύνης φρονήσεως (...). 47. τρίτατς καϊ τετάρταις \ α.ρε· 30 

ΐα ταϊς, 49. λεγομένου. | 

141,726.25. ϊσως δέ καί. 
333ν 142.727.9. συνήγαγε : ήγαγε. 

143.727.15. ; υπεσχημένα. Ιβ, ά. έκπνστα : φανερα. ΰ. 

ίκπυστα ποιων : γρ. μή έκπυστα ποιεΐν. 17- άφικνονμενων : -κομενων. 20. 35 

μετεποιηθημεν οικεία ένοήσαμεν. 24. επίοτολί^ν ι νουθεσίαν δηλονότι. 26. 

537 τής ένεκα. 27. ίκφάσεως : άποκαλύψεως. 31. προάλως : μάτην. [ 33. 3. 

3 όναίμην -άμην σΡ^ 10 ΰπατίας 0^1 -είας 22 ^έλκτρον 
θέλγητρον 28 βχ / ίηδ. 32 και οιη. Ο ( οχΙι. Ηβ) 
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δπερ ήσαν : ύστερον. Β. (ρύσης : επάρσεως. 34. μεταποιήσει : οίκειώσει. 
42. 3. άλαζόσι : τερατολόγοις. Β. κηφήσι : φθορεΰσι. 44. άναγώγως : 

άπαιδεΰτως. 47. παρακαλώ : προμηθέστερον φύλακα δηλονότι. 49. ταντα : 

τά όργια τής φι?νθσοφίας. 51, 3. άποτρόφους φιλοσοφίας τούς μακράν αυ¬ 

τής φανέντας. 1). αυτής : τής φιλοσοφίας. 728.1. μεταποιήσει : οίκειώσει. 5 

3. χαρακτήρες : οΰς όπισθεν φησι περί των δοξοσόψων. 5. γρ. αυτών. 6. 

3. αρρεν : γενναίον. 1>. πρός τρόπον : ίδιον δηλονότι* ως τό ού πρός ιατρού 
σοφού. 13. τετρακτύν : τετράδα. 14. 3. ευφημείσθω : επαινείσθω. 1ί. 

337ν τετρακτύος : περί των τεσσάρων αρετών φησι. | 20. τον σου φίλου : ήγουν 
έμοΰ. 25. μεσσορί: όνομα μηνός. 10 

144. 

3^8 145.729.10. άναγωγής. 16. 3. έκμελής : άτακτος. 13. άνάγωγος : 

απαίδευτος. 19$. τής τάξεως των Ήρακλειανοΰ. 22. πεπίστευται : γρ. πι¬ 

στεύεται. 27. άντεχομένων : ήγουν καταφρονούντων. 34. μελήσει : ώς μέ¬ 

λει έμοί δ άνθρωπος. 15 

146.729.35. άρρενώσαι : γενναίαν ποιήσαι. 37. συστάσεως : φιλίας. 

38. 3. κατακλυσμόν : πλήθους, ίϊ. Ιύγγων : χαρίτων. 39. έθηλννβην : εμα· 

368ν λακίσθην. | 730.1. 3. καταγοητενθέντας : έλκυσθέντας. 1). προσηνεί ; τφ 
ήδεϊ. 3. έμβριβές : γενναίον. 15-18. έ'σφαλται. 

Ζ69 147.730.36. δεύρο: έν σώματι. ών. 44. φανοτάτη : καθαρωτάτη. 46. 20 

έπήνεσας : γρ. έζήλωσας. 486. ήγουν τό θειον γίνεται. 505. σχεδιάσαντι : 

έτοίμως λαβόντι. 

148.731.7. τάς έπιστολάς φησι τάξιν φόρων συμβολικώς. 9. 3. εις την 
παρ’ νμΐν : γρ. εις τήν παρ* ΰμάς’ εις τήν φέρουσαν είς υμάς. 1). παρ’ : έν. 

3ί9ν 12. άν : ’ίσως. 13. έπΙ τοΰ λιμένος διάγω. ] 165. παραιτούμενος : ήγουν 25 

άποπεμπόμενος. 19, 3. άλεσσι: ήγουν άλσί. Ι). ειδαρ : ήγουν βρώμα. Ο. 

ήγουνΙσθίουσι. 21. α. στάσιν δηλονότι ενταύθα τό δεΰρο. μήν : όμως. 

22. πέμματα : τά πλακούντα. 27. 3. έπιβεβλημένην : έπικειμενην. 1>. έφελ- 

κίδα : τον επικείμενον τφ ελκει υμένα, ο. ρφστώνη : εύκολία. 29. άναχων- 

νύμενον : άνορυττόμενον. 205. γεύσασαθαι : ήδεϊς δηλονότι. 80. τήν ά?2ην 30 

ηδονήν : κατά. 37. άπότροφον : ασυνήθες. 39. δεϋρο : ένταΰθα. 40. άνα- 

κρινόμενος : εξεταζόμενος. 43. 3. τήν λαμνράν : τήν γλυκεϊαν. Ι). λαμυρά 
370 ή πλατεία. 48. ανέλεγκτα : ήγουν μή ελεγχόμενα. | 732.1. πρεσβείαν : τό 

γέρας. 3. προσαρά|ας : συντρέψας. 4. των : δντων. 7. όδόντων : των 
δςρεων. 8. σχολή, 9. αύτόθεν. 19. ^Λγεμάχου ; διηγήσεις. 20. πόρων 35 

καΐ οδών. 22. ασχολία : ούκ άδειο. 23. έταιρικαί: φιλικοί. 395. γρ. δι- 

370ν κορραφεΐν. 453. ελαία τό δένδρον, έλάα ό καρπός* πυρόν δέ τό κούκουτ- 

4 άποτρόφους 0^ 19 βάη. 15 · 18 αό Ιίηεκιη δοτίρΐ;. 30δ. τήν άλλην ηδο¬ 

νήν οι 30 ροδΙ γεύσασθαι (οιη. Ηβ) 
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ζον. 49. έκάΰτης : χώρας δηλονότι. δ1· πάντα : κατα. 52. υπό των Ελ¬ 

λήνων. 733.1. δεΐν : χρείαν εχειν. 2. της ποιότητος, της γλυκότητος της 
ξένης, 3. την : κατά. 4. ροπή : βάρει. 5. μειαγωγονν : ηγουν τό κουφότε- 

ρον. 6. λογίζσνται : τίθενται. 7. αυτό ; ηγουν τό χαλκεΰειν τάλαντα. 9. 

&. ωνιον ; άγοραζόμενον. δρυαίλίαίν : λΰχνοις. 10. 3.. ονδενείας : εΐιτε- 5 

λείας. 13. αντόχΟον : ηγουν τό ημεδαπόν. 13. λίτνηναι : λιπαράν ποιησαι. 
371 16. άρρεν : το γενναϊον. ] 23. δίκαιός εση : τυγχάνειν εγκωμίου δηλονότι. 

24. λαρνγγίζων : ύ?4ακτών. 

571ν 149.734.3. άπών : καί. 1 6. πάντων : γρ. πάντα. 

150-153. 
573ν 154(156).737.2. έ?άάμψεις : γρ. εκλ-. 

372 155(154). 

Ϊ72ν 156(155). 

ΙΝΌΒΧ νίΒΟΚυΜ δΕΙ^ΒΟΤυβ 

Αβίδίβοΐΐαβ 227, 5. 

ΑρεΠεδ 227, 23. 

ΑτίδΙορΙι&ηεδ 247, 5. 

ΑτΐδΙοίβΙεΒ 243, 1. 

Ατίιΐδ 256, 8. 
Εαποιπίπηί 225, 36. 226, 2, 15, 36. 227, 5. 

Οτεβοτίιαδ ΤΙιεοΙοβίΐδ 228, 34. 

Ηβδϊοάτΐδ 233, 13. 236, 2. 

ΗοιηεΓκε 219, 2. 221, 22. 222, 2. 
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ΡΙιίΙοδίΓβίιιΐδ 237, 7. 
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δαρρίιο 218, 10. 
(βερίιααβΐπΐα) 226, 19. 
8οθΓ3,ί:ε8 243, 1. 
3ορ1ιοοΐ68 220, 31. 

(βγηεδίυδ) 274 , 4. 

ΤΙιβοοΓίίαδ 274, 35. 

ΤΗαοίάίάεδ 277, 26. 

ΙΝΟΒΧ ΟΚΑΒΟίΤΑΤΙδ νϋΙ^ΟΑΒΙδ 

άείδαρος 218, 5. 

άλλάγιον 252, 18. 
άναβάθρα 254, 16. 

αποκρισιάριος 254, 34. 

έπεΰκιον 251, 31. 

κανακίζω 275, 20. 

κάρυον 222, 24. 

κούκουτζον 275, 25, 279, 37. 

λογαριασμός 248, 36. 

μαγνάδιον 217, 30. 

μουλάριον 243, 6. 

πετζίον 236, 38. 
ποιός (ίπΙΟΓΓ. ) 275, 25. 

ρόγα 230, 37. 

συγκάτοικος 249, 31. 

συρριγάζω 274, 30. 

σώτα 234, 10. 

ύπόσελλον 275, 29. 

φασκώλιον 275, 23. 

Ναροΐί ΑΝΤΟΝΙΟ ΟΑΚΖΥΑ 

Ο ΙΟΥΔΑΙΟΣ ΛΟΓΙΟΣ ΑΡΤΑΠΑΝΟΣ 

ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟΝ ΑΥΤΟΥ^ 

(Γλωσσικόν, φιλολογικόν και θρησκειολογικόν υπόμνημα 
είς κείμενα τής έλ?ιηνιστικής γραμματείας). 

« , ..πατρίδα μεν την οΐχονμένην προαέταξεν 

(60. Άλίξανδρος) ήγεϊαϋαι πάντας, ...συγγενείς 

<3δ τονς άγα&ούς, άίλοψνλονς δε τονς πονηρούς ■». 

( Πλούτ. περί τής Άλεξ. τΰχ. ή αρετής I 6 ί =ήθ. ρ. 3295 ] ). 

§ 18. 
Πληροφορηθεις ό Χανεθώθης την φυγήν του Μωυσέως Ινήδρευέ που 

επί τφ σκοπφ, όπως δολοφονήση αυτόν, Ιδών δ’ εκεί που τον Μωυσέα μακρό- 

θεν ερχόμενον, σπασάμενος την μάχαιραν ώρμησεν εναντίον αυτοΰ. Ό Μωυ- 

σής προλαβών κατέσχε την χεΐρα του Χανεθώθου καΐ σπασάμενος τό ξίφος 
έφόνευσεν αυτόν. 

Έν τή « Έξόδφ »^ άναγινώσκομεν, δτι ό Μωυσης ενήλιξ πλέον γενό· 
μένος έξήλθε προς έπίσκεψιν των αδελφών αυτοΰ, των υιών *Ισραήλ, κατα· 
νοήσας δέ τον πόνον αυτών βλέπει αίφνης άνθρωπον Αιγύπτιον τυπτοντα 
Έβραϊόν χινα. Ρίψας ό Μωυσης βλέμματα τήδε κάκείσε και πεισθείς, οτι 
οΰδείς ήτο έχει που π?.ησίον, επάταξε τον Αιγύπτιον καΐ εκρυψεν είχα αυτόν 
έν τη άμμφ. Παρ* Άρταπάνφ φονεύει ό Μωυσης τον Αιγύπτιον Χανεθώ* 

θην οΰχι υπό τό κράτος βιαίας καΐ αιφνίδιου οργής, άλλ’ έν καταστάσει πολλφ 
μάλ?ιθν διατελών δικαίας άμύνης. Ή μεταποίησις αΰτη τής εΐκόνος ταύτης 
του φόνου συνετελέσθη υπό του Ιουδαίου λογίου έπΙ τφ σκοπφ προφα¬ 

νώς απαλλαγής του μεγίστου των “Ιουδαίων προφητών τής μομφής εκεί¬ 

νης έπΙ άδίκφ φθορ^ ανθρώπινης ζωής, ήν πας τις θά επέρριπτεν αΰτφ 
μέχρι τοΰδε σιωπηλώς ή ρητώς κατά την άνάγνωσιν του οικείου χωρίου τής 

* Τής εργασίας ταΰτης έδημοσίΕύ&ησαν ήδη τά δύο πρώτα τμήματα έν τφ 
περιοδικφ ημών συγγράμματι: « ΈπετηρΙς Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών» 27 

(1957 ) 292 - 339 καΐ 29 (1959 ) 273 - 321. 

1 “Εξοδ. 2, 11 κέ|. 
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«Έξοδου». Την σχηνήν του φόνου επάνε^αι ο Άοτ(ίπανος εν τη διηγήσει 
τόοον ευτέχνοΰς ηλλοιοο[Λένην, ωοτε ^ΉδείΛίον διεχ τοΰτον ^^οίΛφην να δυναται 
τις, οϊίως έπιρρίψα κατά τοΰ Μωυσέως. Ό Ίώσηπος* ουδένα λόγον ποιεί¬ 

ται περί φόνου εκ μέρους τοΰ Μωυσέως εϊτε Αιγυπτίου τίνος άρχοντος, 

καθ* δν χρόνον ουτος ετυπτεν 'Εβραΐον τινα, είτε του Χανε^δοοθου, επειδή 
προφανώς Ιουδαίος καΐ ουτος ούδαμώς επε·9υμει, όπως βαρυνη έστω 
και επ’ έλάχιστον τον μέγαν προφήτην τοΰ λαοΐ5 αυτοΰ διά πράξεως 
οπωσδήποτε επίμεμπτου εϊτε αυτή έσκεμμένως είτε έν άμυνη ευρισκομένου 
τοΰ δράστου εξεχελέσθη. ΓΓαρ* ’ίωσήπφ άναγινωσκομεν απλώς, οτι αι επιτυ* 

χίαι τοΰ Μωυσέως κατά την διάρκειαν τής εκστρατείας εναντίον των ΑΙ-Οιό- 

πων διήγειρον παρά τοΐς Αΐγυπτίοις μΤσος και φΟονον φοβούμενοι οι ιερό* 

γραμματείς, μή ό Μωυσής διά την ευπραγίαν προβή εΐζ επαναστατικόν τι 
εγχείρημα, συνεβουλευον τφ βασιλεϊ, όπως φονευση αυτόν. Τήν επίνοιαν ταυ- 

την εΐχεν ήδη ο βασιλεύς καθ* εαυτόν υπό το κράτος διατελών τοΰιο μεν φθό¬ 

νου τής στρατηγίας τοΰ Μωυσέως, τούτο δέ δέους ταπεινωσεως. Νυν πιεζο* 

μένος και υπό των ιερογραμματέων προυτιΟετο δ βασι?ιευς, Οπως διενεργηση 
την άναίρεσιν τοΰ Μωυσέως, δμως ουτος έγκαίρως καταμαθών την επιβου¬ 

λήν εδραπέτευσεν. 'Η μετ’ Ιουδαιόφρονος φιλοτιμίας αποσιωπησις και κατα* 

κρυψις εκ μέρους τοΰ Ίωσήπου τής σκηνής τοΰ φονου και ή υφη των αίτιων 
τής φυγής τοΰ Μωυσέως έξ Αίγυπτου ουχι διάφορος ουσα της υφής των 
οίκείων αιτίων τοΰ Άρταπάνου καθίστησιν ήμΐν εναργή την εξαρτησιν τοΰ 

πρώτου των Ιουδαίων τούτων συγγραφέων εκ τοΰ δευτέρου 

§ 10. 
Διεκδράς οΰτως δ Μωυσής εις Αραβίαν συνεβίου εκεί τφ Ραγουήλφ, 

ϊφ άρχοντι δηλαδή των τόπων εκείνων, λαβών ως συζυγον τήν θυγατέρα 
αύτοΰ. Ό Ραγουήλος ήθελε νϋν, όπως έκστρατευση εναντίον των Αιγυπτίων 
και δπως καταγαγών οΰτω τον Μωυσέα κατασκευαση την δυναστείαν τή τε 
θυγατρί και τφ γαμβοφ αύτοΰ, δ Μωυσής όμως άπεκωλυσε τοΰ έργου τού¬ 

του τον πενθερόν αύτοΰ στοχαζόμενος κυρίως τής τύχης των ομοφύλων. 

Κατά τήν επιθυμίαν ταύτην τοΰ Μωυσέως διακωλυων νΰν ο Ραγουήλος τους 
"Αραβας τής διεξαγωγής έκστρατείας τίνος εναντίον των Αιγυπτίων προσέ- 

ταξεν αύτοϊς, δπως εν μικραϊς εκάστοτε και άτάκτοις επιδρομαΐς ληστευωσι 

τούλάχιστον τήν Αίγυπτον. 
Έν τή «Έξόδφ»® άναγινώσκομεν, οτι δ Μωυσής μετά τον ΰπ’ αύτοΰ 

1 Ίώσ. Π 11, 1 ( = § 254 κέξ. =Ι I 1887 ] 136 κέ|. Νίεδβ ). 
* Πρβλ. Φίλ. περί τοΰ βίου Μωυσ. I 9 ( = § 46 κέ|. = IV ( 1902 ] 130 κΙ|. Οοΐιη) 

Κλήμ. Άλεξ. στρωμ. I 23, 154, 1 { = Ι)ίβ £Γίεο1ιίδοΙΐθΠ οΙιΓίδτΐίοΙιοη δοΐιηίίδίεΐ- 
ΙεΓ (36γ ΟΓδίοη άτεί II [ 1906] 96, 6 κέξ. 3ί3.1ι1ϊπ). 

8 “Εξοδ. 2, 15 κέ|. 
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Ικτελεσθέντα καΐ τφ Φαραώ γνωστόν πλέον γενόμενον ςρόνον ΑΙγυπτίου τίνος 
έν κινδυνφ διατελών άνεχώρησε μακράν αύτοΰ καΐ φκησεν έν γή Μαδιάμ. 

Ένταΰθα εκάθισεν έπΙ φρέατός τίνος. Εκεί παρέσχεν οΰτος βοήθειαν ταΐς 
θυγατράσι του ίερέως τής χώρας Μαδιάμ Ραγουήλ καλούμενου, αϊηνες εποί- 

μοινον τά πρόβατα τοΰ πατρός αυτών. "Ήντλησαν αύται έκεΐ ύδωρ και έπλή- 

ρωσαν τάς δεξαμενάς, ϊνα ποτίσωσι τά πρόβατα αυτών, δμως έλθόντες ποι¬ 

μένες τινές εξέβαλλαν αύτάς έκεΐθεν' δ Μωυσής άναστάς άπήλλαξεν αΰτάς τής 
προσβολής ταΰτης των ποιμένων και άντλήσας ύδωρ επότισε τά πρόβατα 
αυτών. Έπανελθοΰσαι αύται εις τον πατέρα αύτών διηγήθησσν αύτφ τά 
συμβάντα* επέρχεται ούτω στενότερα τις γνωριμία και δ Μωυσής νυμφεύε¬ 

ται τήν θυγατέρα τοΰ Ραγουήλ Σεπφώραν. *Η οίκεία εκθεσις τοΰ Άρταπά* 

νου, έν συνδυασμφ πρός δσα οΰτος έν γένει περί τής εκστρατείας τοΰ Μωυ¬ 

σέως εναντίον των Αίθιόπων καΐ περί τοΰ φόνου τοΰ Χανεθώθου λέγει, δια¬ 

φέρει ίσχυρώς τής έκθέσεως ταύτης τής Βίβλου άτε παρ* αύτφ εναργούς οΰσης 
μυθιστορηματικής τίνος έν τοΐς λεγομένοις χροιάς και πνοής ^ *0 Ίώσηπος* 

παρέχει ήμΐν έπΙ τοΰ προκειμένου Ι’κθεσιν ούχΙ πολύ διαφέρουσαν τής εκθέ* 

σεως τής «Εξόδου». Καθ* δμοιόν τινα τρόπον διηγείται τά πράγματα και 
δ Φίλων*, παρά ταΰτα δμως περιβάλλεται παρ* αύτφ ή οικεία εκθεσις διά 
τής ηθικής πνοής άνωτέρας τίνος φιλοσοφικής άντιλήψεως τοΰ άνθρωπίνου 
βίου και των νόμων αύτοΰ. 

Έν τφ κειμένφ τοΰ Άρταπάνου άναγινώσκομεν έπΙ λέξει: «...τον δε 
Μώυσον άποκωλΰσαι στοχαζόμενον των δμοςρυλων* τον δε 'Ραγουήλον δια- 

κωλύοντα στρατευειν τοΐς Άραψι προστάξαι ληστεύειν τήν Αϊγυπτον (50. 

Άρτάπανός φησιν)». Έκ τών έκδοτων τής «Ευαγγελικής προπαρασκευής» 

τοΰ Ευσεβίου ή τών αποσπασμάτων απλώς τοΰ *Αρταπάνου μόνον δ ΜθΙΙοΓυδ 
(ΡΗΟ) και δ Μιαε παρεχουσιν ήμΐν τό κείμενον υπό τήν δρθήν ταΰτην 
στίξιν αύτοΰ έξαιρουμένου μόνον τοΰ γεγονότος, δτι ούτοι άτόπως τίθενται 
κόμμα μετά τό άπαρέμφατον: «άποκωλΰσαι» γνωστού δντος, δτι αι μετόχι- 

καΐ προτάσεις στενώς ώς τοιοΰται συνάπτονται μετά τών ύπ’ αυτών κατά 
τινα τρόπον προσδιοριζόμενων προτάσεων και κατ* ακολουθίαν ουδέποτε 
συγχωρεΐται ή διάσπασις τούτων άπ* εκείνων διά κόμματος. *Η στίξις τοΰ 

* Πρβλ. Ι8. Εένγ, έ.ά., 53 (1907) 205 κέξ.: Μπίδ Ιβ τέοΐί ηιέιηε όεδ 
ΙιευΙδ ίβΐίίε <3ε Μοϊ3© άαπβ Ια Ηαιιΐβ - βΐ Γ^ΙΙιίορΐε οοηδίίίυθ ιιπ δίοο 
εαπδ ταρροΓΐ ανες ατιευηε ίτ&άΐΐίοη δίδΙίςιιιε οιι αυειιπ όένείορρειηεπί Ιοβίφυε 
άβ οθΙΙβ ΐΓαάίίΐοπ. Νοιίδ 50ΐαπιβ3 άεναηί «η εοτρε είταπ^βΓ, υπ άε 
τααίεΓί&υχ ποπ ίηάαϊφαεδ, ίπεετέ, ά'αίΙΙεΐΐΓδ &350Ζ αάΓοίίβιηεπΙ, άαη8 1ε επάτε 
ίοηΓπϊ ραΓ ΓΙιίείοΐΓε 5&ίη1ε. 

2 Ίώσ. Ιουδ. άρχαιολ. II 11, 2 (= § 258 κέ|. = I ( 1887 | 137 κεξ. Νίεδε). 
* Φίλ. περί τοΰ βίου Μωυσ. I 10 κέ|. ( = §51 κέξ, = IV [19021 132 κέξ, 

Οοΐιη). 
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Ι^ΓεαάεηΐΙι&Ι καΐ ή νπ' αύτοΰ παρεχόμενη ήμΐν οίκεία μεχαφρασις του 
χωρίου, καθά και ή στίξις του Ι&οοΒγ (ΡΌγ. ΚίΒί.) καΐ ή ύπ* αύτοΰ γενο* 

μένη διορθωσις του « διακωλΰοντα » εις « διακωλυθέντα, θά άπασχολήσωσιν 
ήμας κατωτέρω. Πάντως υπό τον άναγραφέντα τύπον τοΰ έν λόγφ χωρίου 
Ιχομεν τό άνωτερω ηδη εν νεοελληνική μεταφράσει άποδοΟέν εύλογον νόημα, 

δτι ύπό τοΰ Μωυσέως στοχαζομένου τής τΰχης των ομοφύλων διεκωλύθη ο 
Ραγουήλος τής εκτελέσεως τοΰ σχεδίου εκστρατείας τίνος εναντίον των Αιγυ¬ 

πτίων και δτι οΰτος την επιθυμίαν τοΰ γαμβρού αύτοΰ εκτελων άνεκοίνωσε 
τφ λαφ αύτοΰ την άπόφασιν τής έπισχέσεως καΐ ανακοπής τής Ικστρατείας 
ταΰτης, δτι δμως, ένφ ούτος διεκώλυε διά τής άποφάσεως ταύτης και ήμπό- 

διζε τούς πολεμοχαρείς *Άραβας τοΰ εφετοΰ τούτου εγχειρήματος, παρέχω* 

ρησεν αύτοΤς υπό τύπον διαταγής τήν εύπρόσδεκτον άδειαν ένεργείας κατά 
των Αιγυπτίων ληστρικών τούλάχιστον και άτάκτων έπιδρομών. Πάντες οί 
εκδόται πλήν τοΰ ΜθΙΙοπ (ΡΗΟ) καΐ τοΰ Μταε, ώς έλέχθη, κοί πλήν τοΰ 
ΡΓ6αά€ΐιΙ:1ΐ3ΐ περαιτέρω και τοΰ ^&^ο1^γ (ΡΟγ. ΗίεΙ;.), ών αι παραλλαγαι 

θά άπασχολήσωσιν ήμας κατωτέρω, τίθενται άκολουθοΰντες χειρογράφοις τισι 
κομμά μετά τό «*Άρα·ψι» και παρέχουσιν ήμΐν επί τοΰ προκειμένου τήν 
άστοχον έννοιαν, ήν εύρίσκομεν εν τινι μέτςφ εν τή λατινική μεταφράσει τοΰ 
νί§·6Γί: Μογεμηι, φαοά §·0ηί:ίΙίΐ3ΐΐ5 δαίδ πιείιαοΓοί:, εμ ίρδίιπι ιηεπίε 
άίΐϋονεΓε οοπμίυηι εδδε ςυίάεηι (δε. ΑΠμρμηαδ δοτίΗί), δεά Ιμιπεη εί 
ΑΓδΡίΙ^ιΐδ 3ΐ>3ίίη6Γε ε£ εχ Α0§:γρ1ο ρΓμεάδδ μβΌτε μ Κμ§:υεΙο ίυδδαιη 

ίμίδδε. Κατά πάντας λοιπόν τούς μετά τό «’Άραψι » κόμμα τιθέμενους έκδό- 

τας γράφει δήθεν δ Άρτάπανος, δη ο Μωυσής κηδόμενος ιών ομοφύλων 
επειράθη, δπως άποτρέ·ψη τον Ραγουήλον εκστρατείας τίνος κατά των Αιγυ¬ 

πτίων, δπως όμως άνακόψη επί πλέον αυτόν δμοίας τίνος επιχειρήσεως και 
κατά των "Αράβων, και δη διετάχθη υπό τοΰ Ραγουήλου, δπως οι στρα- 

τιώται αύτοΰ ληστεύωσι τήν Αίγυπτον. Διά τής ερμηνείας ταύτης παρέχεται 
ήμΐν ή άστοχος έννοια πρώτον μέν, δτι δ Μωυσής επειράθη απλώς, δπως 
άνακό·ψη και άναχαιτίση τον Ραγουήλον τοΰ Εγχειρήματος τής έπιθέσεως 
κατά τής ΑΙγύπτου, δτι δμως ούδαμώς κατώρθωσεν ούτος τοΰτο, έφ’ δσον 
διετάχθη μετ* ολίγον υπό τοΰ Ραγουήλου ή λεηλασία τής Αιγύπτου, δεύτε¬ 

ρον δέ, δτι 6 Μωυσής επειράθη περαιτέρω, δπως άνακόψη τον Ραγουήλον 
καΐ ενδεχόμενης τίνος επιχειρήσεως τούτου κατ’άλλων τινών αραβικών εθνών· 

Οΐ τό έν λόγφ χωρίον υπό τήν έννοιαν ταύτην ερμηνεύοντες, πρώτος δε δ 
νί^ΌΠΐδ, ούχι τής δεούσης προσοχής ήξίωσαν ώρισμένα τινά αξιόλογα γεγο¬ 

νότα Ιστορικού καΐ συντακτικού χαρακτήρος. *Εν πρώτοις παοατηρητέον σχε- 

τικώς, δη τό «άποκωλΰσαι» άτε χρόνου οντος άορίστου (συνοπτικού τοΰ 
παρελθόντος έν σχέσει προς τόν χρόνον τοΰ « φησίν »} παρέχει ήμΐν ενταύθα 
τήν έννοιαν τής τελειώσεως τοΰ έργου τής έπισχέσεως καΐ τοΰ εμποδισμού 
επισήμου τίνος των Αράβων εκστρατείας κατά τής Αιγύπτου, ήτις βεβαίως 
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σημασία ούχΙ ασυμβίβαστος και άσυνάρμοστος είναι τή εντολή τοΰ Ραγουή¬ 

λου πρός διεξαγωγήν κατά τής χώρας ταύτης ληστρικών απλώς και άτακτων 
επιθέσεων” δεύτερον παρατηρητέον εντηΰθα, δτι τό «στρατεύειν» συντάσσε- 
ται μετ* εμπρόθετων μόνον προσδιορισμών, ουδέποτε δέ μετά δοτικής: « τοΐς 
"Άραψιν», ώστε νά παραστή ϊσως ανάγκη, δπως ο Μωυσής άνακόψη περαι¬ 

τέρω τόν Ραγουήλον και Εκστρατείας τινός κατά τών Αράβων. Σχετικώς 
πρός τήν τελευταίαν ταύτην παρατήρησιν ρητέον έτι, δτι Εκτάκτως αΡδϋΓάιιιη 
θά ήτο, εΐ δ Ραγουήλος προτιθέμενος, δπως Επιτεθή κατά τών Αιγυπτίων, 

είχε συγχρόνως έν νφ σχέδιόν τι επιθέσεως και καθ’ ομογενών αραβικών 
φύλων, περί ου ΙπΙ τέλους ούδεις πρότερον λόγος έγένετο. ’Αλλ* έ.πΐ πλέον οί 
εν λόγφ εκδόται ή επί τό ειδικώτερον δ νί§·0Γϋδ, δστις πάντων τούτων τήν 
γνώμην διερμηνεύει έν τή λατινική αύτοΰ μεταφράσει, ούδαμώς παρετήρη- 

σεν, δη έν τή περιπτώσει εκείνη, καθ’ήν ούτος έν τή μεταφράσει αύτοΰ δέχε¬ 

ται ώ; υποκείμενον τής μετοχής: « διακωλΰοντα » τόν « Μώυσον » (== « τόν 
δέ») ύπό τήν έννοιαν, δτι οΰτος διεκώλυε τόν Ραγουήλον εκστρατείας τινός 

κατά τών Αράβων, θά ώφειλεν έν συνεχείςι, δπως καΐ τφ άπαρεμφάτφ: 

« προστάξαι » τόν « Μώυσον » πάλιν προσγράψη ώς ύποκείμενον ύπό τήν 
έννοιαν, δτι οΰτος κυρίως, ούχι δέ δ Ραγουήλος, παρέσχε τοΐς ’Άραψι τήν 
εντολήν ληστρικής τίνος επιθέσεως κατά τών Αιγυπτίων” έν τή περιστώσει 
ταύτη δμως θά εϊχομεν ενώπιον ημών άδόκητόν τι και άσυγχώρητον φαινό* 

μενον ύποκαταστάσεως τοΰ ςτυσικοΰ αρχηγού τοΰ λαοΰ τούτου διά τίνος 
« παροίκου εν γή άλλοτρίρ », ώς αύτός ούτος δ Μωυσής λέγει περί Εαυτού 
έν τή « Έξόδφ»^ Εντελώς άτοπος λοιπόν καΐ άνελ^νήνιστος είναι δ ύπό 
τοΰ νΐ^ΌΓΐ ένεργούμενος συντακτικός συνδυασμός: «τόν δέ (δο. Μώυσον) 

’Ραγουήλον διακωλΰοντα στρατεύειν τοΐς "Αραψι, προστάξαι ( δο. τόν Ρα· 

γουήλον) ληστεύειν τήν Αίγυπτον (δο. Άρτάπανος φησιν)». Τοιούτφ τινι 
συνδυασμφ άντίκειται έη και ή αμέσως προηγούμενη φράσις : « τόν δέ Μώυ¬ 

σον άποκωλΰσαι στοχαζόμενον τών ομοφύλων ». Λίαν κακόζηλος θά ήτο ή 
έπανάληψις : « τόν δέ Μώυσον» — «τόν δέ (δΟ. Μώυσον ) ». Παρά ταΰτα 
παραθεωρουμένων έν τινι στιγμή τών κανόνων τής γλωσσικής φιλοκαλίας 
άναμφισβήτητον έπΙ τοΰ προκειμένου θά ήτο πάλιν, δτι ύποκείμενον τοΰ 
« προστάξαι» ούχι δ «Μωυσής», άλλ* δ «Ραγουήλος», είναι. Τήν ύπό τοΰ 
νίδ'εΓί παρεχομένην ήμΐν έν τή λατινική αύτοΰ μεταφράσει έννοιαν τοΰ 
χωρίου θά εϊχομεν ύπό τήνδε μόνον τήν διάρθρωσιν: «διακωλύειν μέν 
Μώυσον (δΟ. Άρτάπανός φησι) Ραγουήλον στρατεύειν τοΐς Άραψι, προσ- 

τάξαι δε'Ραγουήλον ληστεύειν τήν Α’ίγυπτον » ύπό τήν προϋπόθεσιν βεβαίως, 

δτι θά ήνειχόμεθα έν τινι στιγμή τήν άπίθανον σύνταξιν τοΰ « στρατεύειν » 

μετά δοτικής. Εί περαιτέρω άντέτασσέ τις ήμΐν ενταύθα, δτι δ Υίβθηΐδ έν 

1 Έξοδ. 2, 22. 
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τη φράσει; £6^ Ι&ιηειι εί Αγ&1>ι13115 3ΐ>3ί;ίηεΓε εΐ εχ Αεβ:3'ρΙο ρΓαε<1&5 

α§·6Γ6 3. ΚΛ§·αε1ο ίιΐδδΐιηι ίιιΪ55ε( 30. ΑΓΕ&ρ&ηαε δΟΓϋ^ίΐ) άποδίδων τό ελλη¬ 

νικόν πρωτότυπον: «τον δέ'Ραγουήλον διακωλύοντα στρατευειν τοΐςΆραψι, 
προστάξαι ληστευειν την Αίγυπτον » νοεί ω; υποκείμενον τοΐ5 αΙ^δΐΐπεΓε ουχι 
τον Μο^δΐιπι («Μώυσον»), δλλά τούς Ατά\)&β («“Αραβας»), οπερ είναι 
ομοίως υποκείμενον καΐ τοϋ &8:6Γ6, τότε Όά εϊχομεν πάλιν την άτοπον έννοιαν 
τοΰ έμποδιομοΰ πολέμου τίνος "Αράβων ενάντιον Αράβων διενεργουμενου 
υπό τοΰ « Ραγουήλου » άνταλλάξαντος έν τφ μεταξύ τήν θέσιν τοΰ ΰποκει- 

μένου προς την "θέσιν του ποιητικού αίτιου. Αλλ εμφύλιός τις πόλεμός θα 
έδηλοΰτο μετά τόσης άπλότητος και αδιαφορίας, ωσει επροκειτο περί πάλης 

μικρών παιδιών; 
*0 Μη11εηΐ3 (ΚΗΟ) προς αποφυγήν πάντων των έκ τής μεταφράσεως 

τοΰ νΐβΌΓΐ προκυπτουσών ιστορικών, λογικών και γλωσσικών ανωμαλιών 
μετεποίησε ταότην έν τή λατινική αΰτοϋ μεταφράσει ώδε: Μογβαιη, αηοθ 
86ηί:ΐ1ίί)ΐΐ5 8Ϊ1Ϊ3 τηοΐαοτοί, εει ίρδίιιη ιηεηΐο απιονοΓε οοπαΐαπί 6530; 

Κ&^ηείοιη νέτο τηΐδδα βχρεάίΐίοηε ΑταΙ^εδ ίιίΒδίδβε εχ Αε^νρΙο ρταεά&δ 

α§6Γ6. Διά τής μεταφράσεως ταυτης παρεχει ημϊν 6 Μθΐΐεηΐδ την εσφαλ- 

μένην πάλιν έπΙ τοΰ έν λόγφ χωρίου έννοιαν, οτι ο Μωυσής Ιπειράθη 
άπλώς ανευ αποτελέσματος, δπως άποτρέψη τον πενθερόν συτοϋ εκστρα¬ 

τείας τίνος εναντίον τής Αΐγΰπτου, οτι δμως οΰτος καταφρονών τής συστά- 

σεως τοΰ γαμβρού αΰτου διεβιβασε τοϊς Αρα·ψιν, οιτινες εξεστρατευσαν 
ήδη κατά τής χώρας ταυτης, την διαταγήν, δπως ληστευωσι ταυτην, δπερ 
εγχείρημα βεβαίως άντικείμενον τή επιθυμία τοϋ Μωυσέως ήδΰνατο άκω- 

λυτως τε χαΐ εΰχερώς, δπως έχη τον τύπον καθαρωτάτου και συστηματι- 

κωτάτου πολέμου. 
Ό ΡΓειιάεηίΚαΙ* παρέχει ήμϊν τό κείμενον ώδε; «τον δέ (δο. Μώυ¬ 

σον) Ραγουήλον διακωλύοντα στρατευειν, τοίς "Αραψι προστάξειν (δίε) 

ληστεόειν τήν Αίγυπτον», ήτοι τιθέμενος τό κόμμα μετά τό « στρατεΰειν», 

οΰχι δέ μετά τό « "Αρα-ψΐ », καΐ μεταφράζει γερμανισιί *: Μοδεδ νετίιΐηάεΓΐ; 
ΐΗπ, άμΓμϊΐ {εκστρατείας τίνος δηλαδή κατά τής Αίγυπτου), Ιίείΐεΐιΐΐ αΐ^ετ 
άθπ ΑΓ3ΐ)6Γη, Α6β:7Ρΐ:6η ζα Ι^Γ&ηάδοΗαίιζεπ. Διά τής θέσεως τοΰ κόμμα¬ 

τος μετά τό « στρατεΰειν » άντί τής θέσεως αΰτοΰ μετά τό « “Αραψι» έξυ- 

γιάζει, ώς νομίζει, 6 ΚΓεαάεπΙιΙι&Ι τό έν λόγφ χωρίον παρέχων αΰτφ διά τής 
γερμανικής αΰτοΰ μεταφράσεως τό νόημα, δη ο Μωυσής ημποδισε μεν τον 
Ραγουήλον εκστρατείας τινός έναντίον των Αιγυπτίων, έπέταξεν δμως τοϊς 
“Αραψιν, δπως ληστευωσι τήν Αίγυπτον- Πολλά εκείνων, άτινα έσημειώθη- 

σαν κατά τον έλεγχον τής λατινικής μεταφράσεως τοΰ νί^εΓΐ, Ισχΰουσι και 

1 ΡΓ6τχάεηί;1ΐΕΐ, έ.ά., II ( 1875) 157, σημ. * 
^ *Εν τφ κειμένφ τής εργασίας αΰτοΰ, αΰτ., σ. 157. 
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ενταύθα. “Ατακτος και απειρόκαλος είναι ό επεξηγηματικός προσδιορισμός 
τοΰ «τον δε» διά τοΰ «τον Μώυσον», ώσει οΰτος μή διετέλει ανωτέρω έν 
δράσει: « τον δέ Μώυσον άποκωλΰσαι » και παρίστατο ούτως ανάγκη έμφα- 

νίσεως αΰτοΰ ενταύθα υπό τήν συντακτικήν χροιάν τής άντιθέσεως. "Ακατα¬ 

νόητος θά ήτο ή ΰποκατάστασις τοΰ Ραγουήλου ΰπό τοΰ Μωυσέως εν τή 
διοικήσει των άραβικών στρατευμάτων. Προσθετέον έτι, οτι παράλογος θά 
ήτο ή αναφορά τοΰ « διακω?νΰοντα στρατεΰειν » εις τον Μωυσέα ώς υποκεί¬ 

μενον τής μετοχής τής φράσεως ταΰτης' θά εϊχομεν οΰτω περιττήν επανάλη* 

τ|>ιν πληροφορίας τινός, ήης έδόθη ήμϊν ολίγον πρότερον σαφώς διά τοΰ 

« άποκωλΰσαι», Κόμματος οΰδεμία χρεία ΰφίσταται οΰτε μετά τό « στρα- 

τεΰειν» οΰτε μετά τό «"Άραφι», διότι τό «"Αραψι» συνάπτεται συντα- 

κτικώς άβιάστως τε και φυσικώς μετά τοΰ « προστάξαι», οΰχΐ δέ μετά τοΰ 
«στρατεΰειν», δπερ μόνον μετ* εμπρόθετου, ως έλεχθη, προσδιορισμού 
συντάσσεται. 

Καθά ό ΡΓεηάεηΐΙιειΙ, οΰτω και 5 Ιαεοθ^ ( ΡΟγ. ΗίδΙ:.) τίθεται ομοίως 
κόμμα μετά τό «στρατεΰειν», δπερ, ώς ελέχθη, οΰχΐ άναγκαΐον είναι, δμως 
δ επιφανής οΰτος κλασσικός φιλόλογος, βαθύς γνώστης τοΰ ρυθμοΰ τοΰ 
αρχαίου ελληνικού λόγου, παρέχει ήμϊν επί τοΰ έν λόγφ χωρίου πολύ άρτιώ- 

τερον ή δ ΡΓεαάεηΠι&Ι νόημα διά τής διορθώσεως κυρίως τοΰ « διακω- 

λΰοντα » είς « διακωλυθέντα »: «τον δέ Ραγουήλον διακωλυθέντα στρα- 

τεΰειν, τοϊς *’Αραψι προστάξαι ληστεΰειν τήν Αίγυπτον » = « ό δέ Ραγουή- 

λος διακωλυθείς ΰπό τοΰ Μωυσέως εκστρατείας τινός έναντίον των Αιγυ¬ 

πτίων προσέταξε τοϊς “Αροιριν, δπως ληστευωσι τήν Αίγυπτον». Τό νόημα 
τοΰτο ούχΙ πολύ διάφορον είναι τοΰ ΰφ* ημών ανωτέρω έν νεοελληνική μετα¬ 

φράσει άποδοθέντος νοήματος τοΰ εν λόγφ χωρίου. Παρά ταΰτα ούχι άναγ- 

καίαν θεωρώ τήν διόρθωσιν ταυτην τοΰ 73εοΡγ, Ιφ’ δσον διά ταΰτης άπο- 

τρίβεται ή διά τής παρατατικής μετοχής: «διακωλύοντα» δημιουργουμένη 
εΙκών των ενδελεχών και μακρών πόνων, οΰς ό Ραγουήλος τφ γαμβρφ αΰτοΰ 

χαριζόμενος άνέλαβε παρά τοϊς φιλοπολέμοις’Άραψι προς διακώλυσιν εκστρα¬ 

τείας τίνος αυτών κατά τών Αιγυπτίων. Προς έπιτυχίαν του σκοπού τοΰτου 
ακριβώς έπέτρεψεν δ Ραγουήλος τφ λαφ αΰτοΰ ώς επικερδές καΐ εΰχαρι άντι- 

σήκωμα τό έργον τής δι’ άτακτων επιδρομών λεηλασίας τής Αίγυπτου. "Αλλ’ 

επι πλέον σημειωτέον σχετικώς, οτι διά τής μετοχής τοΰ άορίστου( συνοπτικού 
ή συντελικού τοΰ παρελθόντος ): « διακωλυθέντα » ούδέν άλλο θά έλέγετο περί 
τοΰ Ραγουήλου ή δτι οΰτος « διεκωλΰθη » τής έκτελέσεως έργου τινός ΰπό τοΰ 
Μωυσέως, δπερ δμως έλεχθη ήδη ολίγον πρότερον διά τοΰ απαρεμφάτου τοΰ 
αορίστου (συνοπτικού ή συντελικού τοΰ παρελθόντος): «διακωλΰσαι»' 

κατ* άκολουθίαν ματαία καί ανωφελής είναι ή έπανάληψις τής έννοιας ή 
είκόνος ταΰτης. 

Περίεργόν τινα παραλλαγήν τής έννοιας τοΰ έν λόγφ χωρίου παρέχει 
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ήμΐν ο ΗβΓζίεΙά, δστις μεταφράζει γερμανιστί ώδε ^Μογδϋδ Ιιάϋβ αυε 
Κΰο1ί3Ϊο1ιΙ: 3^ν^^ βεΐπε δΐ£ΐηιπι§:εηο35εμ ιΗπ άανοη Ηΐ5§:ε1ια1ΐ€ΐι, \^^0Γαμί 
Κα^αεΙ ίΐΐϊΐ Ι^είαΗΙ, ηΐοΐιΐ: ^ε§;6ΐι άΐε Ατμΐ^εΓ ζη ζίεΙιεη. δοηάετίι^Α^γρΙεπ 
ζϋ ρ1ϋπά6Γη = « άλλ“ ό Μωυσίίς στοχαζόμενος των όμοφύλων ήμπόδισεν 

αυτόν (πε. τον Ραγο-υήλον) της εκστρατείας χατά της Αίγυπτου, ^μεδ’^8 ό 
Ραγουηλος επέταξεν αυτφ, δπως μή χωρήση κατά των Αράβων, άλλ’ δπως 

ληστεΰη την Αίγυπτον». 
*Η υπό του Άρταπάνου παρεχόμενη ήμΐν ενταύθα πληροφορία περί 

ληστρικών των Αράβων Επιδρομών κατά της ΑΙγιίπτου διατελεΐ^πιθανώ- 

τατα εν σχέσει τινι προς τον θρύλον εκείνον των Ύκσώς, περί οΰ έγένετο 
άνωτέρω σΰντομός τις λόγος, ώς τούτον παραδίδει ήμΐν ό^Μανέθων κυρίως 
παρ“ Ίωσήπω. Παρά ταΰτα παρατηρούνται παρ’ Άρταπανφ §ν τή περιοχή 
ταύτη ΐσχυραί αποκλίσεις άπό τής παραδόσεως. Ό Ι&ΗοπδΗιΐδ^ εχει τήν 
γνώμην, οτι ο1 έν τφ εν λόγφ χωρίφ τοΰ Άρταπάνου μνημονευόμενοι "Αρα¬ 

βες είναι οΐ αυτοί τοϊς παλαιοτέροις έκείνοις "Αραψιν, οΤτινες απόγονοι δντες 
τοϋ Αβραάμ και εξ Αραβίας Ιλθόντες κατέλοβόν ποτέ τήν Αίγυπτον και 

έκτισαν έχει τήν Ήλιουπολιν. 

§ 50. 

Κατά τον αυτόν χρόνον μετήλλαξε και ό Χανεφρής τον βίον πρώτος 
άπάντφν ανθρώπων προσβληθείς υπ ελεφαντιασεως. ΕΙς το πάθος τοΰτο 

περιέ,τεαεν δ Χανεφρής ενεχα τοίδε χυρίως χον λόγου, δτι δηλαδή ουτος 
προσέταξεν, όπως οΐ Ιουδαίοι σινδόνας μόνον, οΰχΐ δέ ερεάν τινα εσθητα. 

περιβάλλωνται, ϊνα ο«τως Ιπίσημοι οΰτοι διά τής άμφιέσεως δντες εΰχερε- 

στερον χαΐ εΰοιοχώτερον χολάζωνται Ιχάστοτε υπό τοΰ οχληρού τούτου χαι 

άσπλάγχνου ήγεμόνος. . ^ 
Κατά Μανέθωνα και άλλους® προσβληθεντες οι Εβραίοι^ υπο λέπρας 

χαΐ άλλων άρρωοτημάτων εξεδιώχθησαν τής ΑΙγύπιου. Κατ’ Άρτάπανον 

είναι ό Μωυσής μέγας διδάσχαλος, σύμβουλος χαΐ στρατηγός τών Αιγυπτίων 
χαΐ άχριβώς οδχ'ι ούτος ή άλλος τις Εβραίος, άλλ’ ο Αιγύπτιος βασιλεύς 

Χενεφρής, αποθνήσκει λόγΦ έλεφαντιάσεως. 
Ευρέως διαδεδομένη παρ’ ΑΙγυπτίοις ήτο ή χρήσις λινών ενδυμάτων 

1 Ιγ. Η ε Γ ζ£ 61 ά, έ.ά., ΠΙ ( 1857) 485. „ , ι, · α 
* Ρ Ε ΤαΤ^ΙοηδΙ,ίιΐδ. έ.ά., II ( 1806 ) 100. Πρβλ. Α. ν. Ο υΐ 8 ο 1ι ιπ ι ά, 

Οΐε ΝΕΪ)βΙαί3θΊ3σ Ε&ηάννΐΓίεοΙιβίΙ: υπά ΐΙίΓε ΟεβεΙιννίεΙεΓ έν : Ζειίεοΐιτάΐ άετ Βεα- 

ίδοΐιβη ιπθΓ£6αΙ&ηάί8ε1ΐ€π Οε36ΐΐ5θίι&£ί 15 (1861) 3 κεξ. γ τ υκ ί — δ 329 
3 Παρ’ Ίωσ. περί τής άρχαιότ. Ίουδ. (αντιρρ. πρός Απ.) I 26 ( § 

κΐξ =ν [1889] 40 κέξ. Νίεδβ )* I 28 ( = § 256 κε|. — αυτ., ρ. 44 κε|. ) 

( = 6 304 χέ1. = οντ., ρ. ΒΟ χίξ.). Πρβλ. Α. δοΙιΙοίίεΛ ε.ά·. <2. 
' 12 - 5 ■ 1961 

Ό Ιουδαίος λόγιος Άρτάπανος καΐ τό εργον αύτου 289 

κυρίως ^ Οί ιερείς ουδέποτε έφόρουν ενδύματα Ιξ ερίων κατεσκευασμιένα, 
άλλά λινά μόνον διά τήν χρόαν, ήν τό λινόν ανθούν άναπέμπει όμοίαν ουσαν 
τή τον κόσμον περιεχούση αΐθερίφ χαροπότητι. Έκ περιττωμάτων τά Ιρια 
αναφύονται και βλαστάνουσι, τό δέ λινόν φύεται εκ τής αθανάτου γης καΐ 
φέρει καρπούς εδωδίμους, παρέχει δέ λιτήν καΐ καθαράν εσθήτα ουδόλως 
βαρΰνουσαν τό ΰπ’ αυτής καλυπτόμενον σώμα, ελάχιστα δ’ ουσαν φθορο¬ 

ποιόν*. Παρά Φίλωνι® άναγινώσκομεν, δτι, οσάκις ό Ιουδαίος άρχιερευς 
εισήρχετο εις τά εσωτάτω τών άγιων, άπεξεδυετο μέν τήν ποικίλην εσθήτα, 

άνελάμβανε δέ ετέραν λινήν εκ καθαρωτάτης βόσσου κατεσκευασμένην* σύμ- 

βολον ήτο αυτή εδτονίας, άφθαρσίας καΐ φέγγους αυγοειδεστάτου* αρραγής 
είναι ή οθόνη και έξ ουδενός τών σποθνησκόντων γίνεται, χρώμα δε λαμ- 

πρότατον και φωτοειδέστατον εχει καΐ άμελώς ετι καθαρθεΐσα- ΚαΙ ή σινδών 
αιγυπτιακής προελευσεως είναι Α Κατατετμημένων τελαμώνων εκ σινδόνος 
βυσσίνης εγίνετο χρήσις πρός περιείλησιν τών νεκρών ή έλκων εν γένει^ 

ί 21 Ηέξ. 

Ό Μωυσής ηίίξατο νΐ3ν τφ Θεφ, δπως παύση πλέον ουτος τους λαούς 
τών κακοπαθειών. Καθ’ ήν ώραν έτέλει ουτος τήν προσευχήν αύτου, άνήφθη 
αίφνιδίως έκ τής γης πυρ, οπερ ζωηρώς εκαίετο παρά τό γεγονός, δη ούτε 
ύλη ούτε άλλη τις ξυλεία ύφίστατο έν τφ τόπφ έκείνφ. ΈπΙ τή θέςι τοΰ παρα¬ 

δόξου τούτου σημείου καταληφθείς δ Μωυσής υπό ισχυρού δέους εφευγεν 
έκεΐθεν δρομαίως, δμως κατά τήν στιγμήν ταύτην ακριβώς είπεν αύτφ « θεία » 

τις «φωνή», δτι δφείΡνΞΐ, όπως έκστρατεύση εναντίον τής Αίγυπτου επί τφ 
σκοπφ, δπως διασώσας εκεί τούς Ιουδαίους άγάγη αυτούς εις τήν άρχαίαν 
πατρίδα. 22. Θαρρήσας δ Μωυσής κατόπιν τής άκροάσεως τής φωνής ταύτης 
έλαβε τήν άπόφασιν, δπως έπαγάγη εναντίον τών Αιγυπτίων δύναμιν πολε- 

μίαν. Έν πρώτοις ήλθεν δ Μωυσής είς τόν αδελφόν αυτού Άαρών. Πληρο· 

φορηθεις δ βασιλεύς τών Αιγυπτίων τήν παρουσίαν τού Μωυσέως έκάλεσε 
τούτον πρός εαυτόν και ήρώτα αυτόν, έπι τίνι σκοπφ ήλθεν εκεϊσε. Ουτος 
άπαντών είπε τφ βασιλεϊ, δτι δ δεσπότης τής οικουμένης προστάσσει αύτφ, 

δπως άπολύση τούς Ιουδαίους. 

^ Πρβλ. Ήροδ. II 37, 2' Πλουτ. περί *Ίσ. και Όσ. 4 ( — ήθ. ρ. 352 ά κΐξ.)· 
Ρ. Β. 1 α 1 οη3Ϊ£ ί ΐ, έ.ά., II (1806 ) 227 κέξ. — Ο. Ι,τιιηΙίΓΟδο, έ.ά., σ. 110. 

2 Πρβλ, Β. ΛνγΙί:&ηΐ33.ο1ι, Πλουτάρχου τοϋ Χαιρωνεως τά ηθικά. 

Ρ 1 υ Ι & Γ ο Η ί ΟΗ&ΟΓοηβπδίδ πιοΓ&Ιία, ίά αεί οροτα οχοβρίΐδ νίΐίδ ΓοΠριια οϊο. 

VII (II), Οχοηϋ 1810, ρ. 471: αηίπι&άν. ίη Ρΐυί. Ιίί». άθ Ιδ. βΐ Οδ. ρ. 352 ά 
κέξ.). Πρβλ. ετι Ρϋπ. ηαΐ. ΙιίδΤ. XIX 1 κέ|. 

® Φίλ. περί τοϋ θεοπν. είναι τούς όνείρ, I 37 ( = § 216 κέ|. = III [ 1898 ) 251 
κεξ. λνεηάΐ&ηά). 

·* Πρβλ. Πολυδ. VII 72 ( = 11 [1931 ] 24 κΐξ. ΒβΙΙιβ). 

5 Πρβλ. Ήροδ. II 85, 6· VII 181, 2. 

ΕΠΕΤΗΡΙΐ: ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Λ' 19 
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Ή περί του βίου του Μωυσέως εκΟεοις του *Αρταπάνου συνυφαίνεται 

μετ’ αιγυπτιακών κυρίως καΐ έίΑηνισηκών παραδόσεων, α'ίτινες έκτενώς συνέ- 

χουσι και κατακαλυπτουσι τάς δλίγας εκείνας εικόνας, ας οΰτος έκ της Βίβλου 

αντλεί. Κυρίως τδ τμήμα εκείνο το\5 βίου του Μωυσέως, οπερ εκτείνεται 

από του χρόνου τής φυγής αυτοΰ εξ Αίγυπτου μέχρι του χρόνου τής επανό¬ 

δου αυτοΰ είς ταυτην, πληρουται υπό τοί5 Άρταπανου διά λογοτεχνικών 

στοιχείων ϊσχυρώς διαφερόντων τής οικείας βιβλικής έκθέσεως. 

Έν τή « Έξόδφ »^ άναγινώσκομεν σχετικώς, οτι δ Μωυσής ποιμαίνων 

τά πρόβατα τοΰ πενΟεροΰ αΰτοΰ Ίοθόρ, ίερέως τής Μαδιάμ, ήγαγε ταΰτά 

ποτέ υπό τήν έρημον κοί ήλθεν εις τό όρος Χωρήβ. ΈκεΤ ώφθη τφ Μωυ- 

σεϊ άγγελος Κυρίου έν πυρϊ φλογός έκ τοΰ βάτου. Ό Μωυσής έκπληκτος 

έβλεπεν, οτι έκαίετο μέν δ βάιος πυρί, ότι όμως ουτος ουδαμώς κατεκαίετο. 

"Οτε δ Μωυσής προς έλεγχον τοΰ παραδόξου τοΰτου φαινομένου έχώρει προς 

τον τόπον τοΰ βάτου, « έκάλεσεν αυτόν Κύριος έκ τοΰ βάτου » κσΐ έδωκεν 

αυτφ εν συνεχείρ: τήν εντολήν, όπως μεταβή εις Αίγυπτον και έξαγάγη έκεΤ- 

Οεν τούς Εβραίους και εισαγάγη αυτούς είς γην άγαί)ήν καΐ πολλήν, είς γην 

ρέουσαν γάλα και μέλι. ΟύδεΙς λόγος γίνεται ενταύθα και δή και κατά τινα 

αόριστον τρόπον περί τίνος « θείας φωνής », ώς δμως συμβαίνει τούτο παρ* 

Άρταπάνφ διατελοΰντι κατά πάσαν πιθανότητα επί τοΰ προκειμένου υπό 

τήν δρασιν και επιρροήν τής θύραθεν κυρίως ελληνικής γραμματείας. Μεχθ’ 

υπέροχου θρησκευτικού πάθους και πολλής κατανυκτικής μεγαληγορίας περι¬ 

γράφει τήν οικείαν σκηνήν δ Ίώσηπος*· *Υψηλότατον είναι το 2ιναιον ορος, 

έν φ δ Μωυσής εποίμαινε τά πρόβατα τοΰ πενθεροΰ (ίύτοΰ, καΐ προς νομάς 

άριστον αγαθής φυόμενης πόας, έπειδή υπό τό κράτος τής πίστεως, ότι εκεί 

που ένδιέτριβεν δ Θεός, ούδεις των ποιμένων έτόλμα, όπως έμβατεύ|:ΐ εις 

αυτό. Ενταύθα λοιπόν εΐδεν δ Μωυσής τέρας θαυμάσιον. « πυρ γάρ θάμνου 

βάτων νεμόμενον τήν περί αυτόν χλόην τό τε άνθος αυτού παρήλθεν άβλαβες 

καΐ των Ιγκάρπων κλάδων ούδέν ήφάνισε και ταΰτα τής φλογός πολλής και 

δξυτάτης ύπαρχούσης. δ δέ και αυτήν μέν εδεισε τήν όψιν παράδοξον γενο- 

μένην, κατεπλάγη δ* έτι μάλλον φωνήν τοΰ πυρός άφιέντος καΐ δνομαστί 

καλεσαντος αυτόν...». Ό Ίώσηπος είχε κατά πάσαν πιθανότητα ενταύθα 

προ οφθαλμών τήν «’Έξοδον» κυρίως, ούχι δέ τον Άρτάπανον, διότι δ 

Ιουδαίος οΰτος λόγιος κατά τινα εκτροπήν καΐ παρέκκλισιν από τής οικείας 

βιβλικής διηγήσεως μόνον περί «πυρός» ποιείται λόγον, οΰχι δέ περί «βά¬ 

του» ή άλλης τίνος ύλης καιομενης μέν, δμως ουδαμώς κατακαιομένης: 

1 Έ|οδ. 3, 1 κέξ. — Πρβλ. Λ. Ί. Φιλιππίδου, Ιστορία τής εποχής τής 
Καινής Διαθήκης έ| έπό-ψεως παγκοσμίου καΐ πανθρησκβιακής. Άθήνοι 1958, σ. 

592 κέ|. 
2 ·ΐώσ. ίουδ. άρχαιολ. II 12, 1 κέξ. ( = § 264 κέξ. = I [ 1887] 138 κΐξ. Νίεεο). 

'Ο Ιουδαίος λόγιος *Αρτάπανος και το έργον αυτοΰ 291 

«ιλασκομένου δ’ αυτού {30. τού Μωύσου) αιφνιδίως φησίν (50. Άρτάπα- 

νος) έκ τής γης πυρ άναφθήναι καΐ τούτο κάεσθαι μήτε ύλης μήτε άλλ^ης 

τίνος ξυλείας ουσης έν τφ τόπφ». Μόνον ή τελευταία φράσις τής ανωτέρω 

καταγρσφείσης περικοπής τοΰ Ίωσήπου: « ...φωνήν τού πυρός άφιέντος καΐ 

δνομαστί καλεσαντος αυτόν (50. τον Μωυσέα)» μαρτυρεί συνάφειαν τινα 

τής έκθέσεως τοΰ Ίωσήπου προς τήν εκθεσιν τοΰ Άρταπάνου λέγοντος 

ομοίως: «φωνήν δ* αΰτφ {δο. τφ Μωυσφ) θείαν ειπείν στρατεύειν επ’ Αί¬ 

γυπτον... ». Έν τφ σημείφ τοΰτιρ θά είχε κατά πάσαν πιθανότητα δ Ίώση¬ 

πος προ οφθαλμών τήν οικείαν εκθεσιν οΰ μόνον τής « Εξόδου », άλλα και 

τού Άρταπάνου ^ Και δ Φίλων εχει έπΙ τού προκειμένου προ οφθαλμών τήν 

«Έξοδον». Άγων, λέγει*, δ Μωυσής τήν ποίμνην είς τόπον εύδενδρόν τε 

καΐ εύχορτον, Ι’νθα καΐ πολλή πόα προβατεύσιμος άνεδίδοτο, έλθών εγγύς 

νάπους τίνος είδε θέαμα έκπληκτικώτατον. Βάτος ΰπήρχεν εκεί, ακανθώδες 

τι φυτόν και άσθενέστατον* « οΰτος οΰδενός πύρ προσενεγκόντος έξαίφνης 

άνακαίεται και περισχεθείς ολος έκ ρίζης εις άκρέμονα πολλή φλογι καθάπερ 

από τίνος πηγής άνομβροΰσης διέμενε σφος, ού κατακαιόμενος, οίά τις απα¬ 

θής ουσία καΐ οΰχ ύλη πυρός αυτός ών, άλλα τροφή χρώμενος τφ πυρί. κατά 

δέ μέσην τήν φλόγα μορφή τις ήν περικαλλεστάτη, των ορατών εμψερής 

ούδενί, θεοειδέστατον άγαλμα, φως αύγοειδέσχερον τού πυρός άπαστράπτουσα, 

ήν άν τις ΰπετόπησεν εικόνα τού δντος είναι* καλείσθω δέ άγγελος, οτι σχε¬ 

δόν τά μέλλοντα γενήσεσθαι διήγγελλε τρανοτέρςι φωνής ήσυχία διά τής 

μεγαλουργηθείσης δψεως ». Έν συνεχείοι ερμηνεύει δ Φίλων τό έν λόγφ θαυ* 

μάσιον θέαμα μεταφορικώς τε και συμβολικώς: « σύμβολον γάρ ο μέν καιό- 

μενος βάτος τών αδικούμενων, τό δέ φλέγον πύρ των άδικούντων, τό δέ μή 

κατακαίεσθαι τό καιόμενον τοΰ μή προς τών επιτιθεμένων φθαρήσεσθαι τούς 

αδικούμενους, άλ?νά τοϊς μέν άπρακτον και ανωφελή γενεσθαι τήν έπίθεσιν, 

τοϊς δέ τήν Ιπιβουλήν άζήμιον κ·ρΰ,κ. ». 

Ούκ ολίγοι λόγιοι καΐ επιστήμονες πειρώνται, όπως ςρυσικώς τε και 

λογικώς ερμηνεύσωσι τό Ιν τή «Έξόδφ» τό πρώτον άναφερόμενον θαύμα 

τούτο τοΰ πυρί μέν καιομένου, δμως ούχΙ κατακαιομένου, βάτου* λέγον 

τες, οτι πρόκειται ενταύθα περί τού άτμώδους εκείνου μελιίνου θάμνου 

^ Περί τών « του Θεοΰ φωνών» ποιείται ομοίως λόγον ό Ίώσ. ιουδ. άρχαιολ. 

1113, 2 (=§ 283 = I [ 1887 I 142, 17 κεξ. Νΐβδβ), ένθα περιγράφει οΰιος τήν πρώ- 

την μετά τήν επάνοδον είς Αίγυπτον συνάντησιν τοΰ Μωυσέως μετά τοΰ Φαραώ. 

2 Φίλ. περί τοΰ βίου Μωυσ. I 12 κέ|. ( = § 63 κεξ. = IV { 1902 | 135 κΐξ. ΟοΗιι). 

® Πρβλ. προχείρως I. δοΗπιϊάΙ:, Βίΐιΐε ρίπηίε, ίΙιείΓ 1ιί$ϊθΓ7 τνΐίΐι & Γβ- 

νίθνν οί ίΐιε ορίηΐοπδ οί ν&τίοιίδ τνηίβΓδ Γβ§&Γ(3ίπ2 ΐΙιείΓ ίά6ηΙίίιο&1;ίοη. Ι^οπόοη 

1878'Η. Ν. Μ ο1 ά 6 η Ιεε - Α. I.. Μ ό 1 ά β ηΙε 6, ΡΙαπΙδ οί ΐΗε Βϊΐοΐε. \νπ111ΐ3.ιπ, 

Μ333., υ.3.Α., 1952 ( = Α Νετν δεπεε οί ΡΙαπί δοϊεηοε Βοοίεβ. 28), σ. 23 καΐ 

Ρί^. 45. 
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(ΪΓαχΐηεΙΙα), οστις είναι γνωστός εν φυτολογίςι υπό τό όνομα: ϋΐοία- 

ηιηαε I.. Ό θάμνος ουτος μετά των πολυπληθών και Ισχυρών αΰτοΰ 

κλάδων, οίτινες κατά την ώραν τής άνθήσεως μεστοί είναι Ιρυθρών ανθυλ¬ 

λίων, είναι υψους ενός μέτρου περίπου. Ό όλος θάμνος καλύπτεται διά 

μικρών καΐ λεπτών έλαιοφόρων αδένων. Τό Ιν τοίς άδέσι τοΰτοις περιεχομε- 

νον ελαιον είναι τόσον έπιπόλαιον καί ευπετές, ώστε διαρκώς διαρρέει και 

ΰπεχφευγει' ούτως ερχόμενον τό Ελαιον τοϋτο εις επαφήν μετά τοΰ ελεύθε¬ 

ρου φωτός προκαλεΐ αίφνίδιον άνσφλεξιν. Κατ άλλην τινα τοΰ πράγματος 

λογικήν διασάφησιν ή. περί ής ο λόγος, πύρινη φλόξ ουδέν άλλο είναι ή 

υπέρυθρός τις άνθεμόεις θαλλός, ιξώδες τι έ'ρνοζ Ό βλάστημα (Ι,0Γαηί1ια5 

ασαοίμε), δπερ πανταχοϋ τής περιοχής τοΰ Σινά και της αγίας γης φύεται 

έπί διαφόρων ακανθωδών θάμνων ή μικρών δένδρων άνηκόντων είς τό γένος 

τής ακακίας τοΰ Νείλου (Αομοΐα Νϊΐοΐίοα). Όσάκις ό εν λόγΦ θαλλός ευρί- 

σκεται έν τή καταστάσει τής πλήρους άνθήσεως, φαίνεται ό, εφ’ οΰ ουτος 

φύεται, ακανθώδης θάμνος μετά των φωτεινών αΰτοΰ και λαμπρών χρωμάτων 

άσει διά πύρινων φλογών κεκαλυμμένος. Κατά ταΰτα τό φαινόμενον τοΰ 

πυρί μέν καιομένου, όμως οΰχΐ κατακαιομένου, βάτου παρέχει^ ήμϊν αυτή 

αΰτη ή φύσίς και δή καί παρά φυτοίς κυρίως περιέχουσιν Ικανήν ποσότητα 

αίΟερίου έλαίου. Πολλ,οι φυσιολόγοι ποιούνται έπι τοΰ προκειμένου μνει^αν 

εϊκόνων αυτομάτου άναφλέξεως παντοειδών έν φυτοίς περιεχομένων ατμών, 

ήτίς συντελεϊται εν ώραις κυρίως υψηλής ήλιακής θερμότητας ή έν^ ώραις 

πάλιν έκτενοΰς νηνεμίας καί καθ’ ήν αυτά ταΰτα τά φυτά παραμένουσιν 

άβλαβή καΐ άκέραια. Παρά ταΰτα θΕ ταΰτα λέγοντες σοφοί επιλανθάνονται 

τοΰδε τοΰ πράγματος, ότι δηλαδή, εί τοιαΰτα φυτά όντως ΰφίστανται μετά 

τής περιέργου ταύτης Ιδιότητας τής αΰτομάτου πραγματικής ή φαινομενικής 

άναφλέξεως, τότε 0 Μωυσής ώς μόνιμος καί πολυχρόνιος ποιμήν των προβά¬ 

των τοΰ πενθεροΰ αΰτοΰ θά ώφειλεν, όπως έν τφ οίκείφ τόπφ μή άπαξ, 

άλλ’ έπανειλημμένως γένηται θεατής τοΰ έν λόγΦ θαυμασίου φαινομένου. 

Έπί πλέον οι ταΰτα λέγοντες σοφοί οΰδεμίαν συγχρόνως λογικήν διασάφη- 

σιν παρέχουσιν ήμΐν καί τής έκ τοΰ βάτου προερχόμενης κλήσεως τοΰ Μωυ- 

σέως υπό τοΰ Κυρίου, ής ρητή μνεία γίνεται έν τή « Έξόδφ». Έν συνδυα- 

σμφ πρός ταΰτα σημειωθήτω έν τελεί περί τής οικείας έκΰέσεως τοΰ ’Αρ^α- 

πάνου, ότι εν ταύτη γίνεται, ώς είδομεν, λόγος μόνον περί « πυρός » κατ’ ευθύ 

έκ τής γης άνυψουμένου, οΰχί δέ περί « βατού » η άλλης τίνος ύλης· Αναμ 

φισβήτητος λοιπόν είναι 6 ιστορικός χαρακτήρ τοΰ έν λόγφ θαύματος, τής 

επιφάνειας δηλονότι τοΰ Θεοΰ έν βάτφ καιομενφ μέν πυρί, όμως οΰχΐ κατα· 

καιομένφ. Ό τρόπος καί τό ήθος, ή φύσις έν γένει τοΰ Μωυσέως ουδαμώς 

έπιτρέπει τήν άνάπτυξιν παρ’ ήμϊν τής δόξης ή τής είκασίας, ότι οΰτος έν 

Τφ δρει Χωρήβ οΰχί καθαράν καί εναργή άντίληψιν έσχεν έκτακτου τίνος 

φυσικοΰ φαινομένου, άλλ’ ότι έγένετο εκεί θΰμα αρρώστου καί ψευδοΰς αίσθή- 
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σεως εΙκόνος φαντασιώδους καί ανυπάρκτου οΰδεμίαν σχέσιν εχούσης πρός τήν 

ΰπόθεσιν υπερφυούς τίνος άποκαλύψεως τοΰ Θεοΰ. Παν τουναντίον ! Ό Μωυ· 

σής έν τφ δρει Χωρήβ εγένετο θεατής σαφοΰς και αληθούς πράγματος, συμ¬ 

βάντος μεγαλειώδους, δπερ βαθυτάτην καί αποφασιστικήν δρασιν ήσκησεν 

επί τόν βίον αΰτοΰ και ζωηρώς παρώρμησεν αυτόν είς τήν εΰτολμον άνάλη- 

•ψιν τής διεξαγωγής έργου άνθρωπίνως άκατορθώτου, τής λυτρώσεως δηλαδή 

των Ισραηλιτών έκ τοΰ ζυγού των Αιγυπτίων καί τής μετά μακροχρόνιον 

έν τή έρήμφ πορείαν αγωγής αΰτοΰ είς τήν γην τής επαγγελίας. *Η αδιάσει¬ 

στος πίστις, μεθ* ής ό Μωυσής παρά πάσας τάς αναρίθμητους δυσχερείας 

είχετο τής υψηλής αΰτοΰ αποστολής, θά παρέμενεν έν τή ίστοοί(? ώς τι άνερ- 

μήνευτον καί άκατάληπτον αίνιγμα άνευ τής ομολογίας, ότι δ θεοφιλής άνήρ 

άμέριστον καί σταθεράν τήν βεβαιότητα είχε περί τής έν τφ δρει Χωρήβ 

επισήμου κλήσεως αΰτοΰ υπό τοΰ Θεοΰ διά φυσικοΰ γεγονότος έναργώς ΰπερ· 

βαίνοντος τά δρια εκτάκτου τίνος απλώς καί παραδόξου οψεως. Άπάται των 

αισθήσεων καί γεγονότα εσωτερικού μόνον χαρακτήρος ουδαμώς θά ένέπνεον 

τφ Ίουδαίφ προφήτη ηρωικήν πίστιν έπι τό εργον αΰτοΰ άμείωτον διατηρη* 

θεϊσαν έπι τέσσαρας δεκαετηρίδας οδυνηρών πόνων καί άκοιμήτου πάλης *. 

§23. 

Ό βασιλεύς άκούσας παρά τοΰ Μωυσέως, ότι ό δεσπότης τής οικουμέ¬ 

νης προστάσσει αΰτφ, όπως απόλυση τούς Ιουδαίους, καθεϊρξεν αυτόν εν 

φυλακή. 

Ό Μωυσής πάσχει επί τοΰ προκειμένου έκ μέρους τοΰ βασιλέως των 

Αιγυπτίων τά αυτά εκείνα, άπερ έπαθε βραδύτερον καί Απολλώνιος δ Τυα- 

νεύς έκ μέρους τοΰ βασιλέως Δομιτιανοΰ^ 

§ 23 Ηέξ. 

Έπί τοΰ σημείου τούτου νΰν τής διηγήσεως συμβαίνει θαΰμά τι αΰτο* 

μάτου άπελευθερώσεως τοΰ Μωυσέως. Έπι τοΰ επεισοδίου τούτου παρέχω 

κατωτέρω τό κείμενον τοΰ Ευσεβίου, παρ’ αυτό δέ παρέχω ομοίως καί τό 

κείμενον Κλήμεντος τοΰ Άλεξανδρέως: 

« Νυκτός δέ έπιγενομένης τάς τε « Άρτάπανος γοΰν έντφ περί *Ιου· 

θύρας πάσας αυτομάτους άνοιχθήναι δαίων συγγράμματι ιστορεί κατακλει- 

(50. Άρτάπανος φησι) καΐ των φυ· σθέντα είς φυλακήν Μωυσέα ύπό Χε- 

^ Παράλληλον εΙκόνα έχομεν εν τή Κ.Δ. έν τφ όράματι έκείνφ τοΰ Παύλου 
( Πρά|. Άποστ. 9, 3 κέξ. ), καθ* δ τφ εως τότε διώκτη των Χριστιανών ΰπερφυώς 
έπεφάνη ό Κύριος και εστρεψε τόν βίον αύτοΰ προς εντελώς νέαν κατεύθυνσιν, τήν 
ένθεον δηλαδή καί άκάματον διάδοσιν τοΰ Χριστιανισμού. 

* Φιλόστρ. τά είς τόν Τυαν. Άπολλών. VII 38 κΐξ. (= I ( 1870 ] 292 κέξ. Κε,γ· 

36Γ). Πρβλ. αΰτ. VIII 30 ( = αύτ., ρ. 341 κΐξ.). 
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λακών ους μέν τελευτησαι, τινάς δέ 
υπό τοΰ υπνου παςεθηναι χά τε όπλα 

κατεανηναι, έξελ'θόντα δε τον Μώυσον 
§ίΐΙ τά βασίλεια δλΰεΐν, εΰρόντα δέ 
άνειργμένας τάς -θυρας είσελ-θεΐν και 
ενθάδε των φυλάκων παρειμένων τον 
βασιλέα εξεγεϊραι» ^ 

νεφρέους τοΰ ΑΙγυπτίων βασιλέως επί 
τφ παραιτεΐσθαι τον λαόν εξ Αίγυ¬ 

πτου άπολυθηναι, νΰκτωρ άνοιχθέν- 

τος τοΰ δεσμωτηρίου κατά βοΰλησιν 
τοΰ Θεοΰ, εξελθοντα καΐ εις τά βασί¬ 

λεια παρελθόντα επιστήναι κοιμωμέ- 

νφ τφ βασιλει καΐ εξεγεϊραι αυτόν » *. 

Οΰδαμοΰ της « Εξόδου » ή αλλαχού που τής Παλαιάς Διαθήκης εΰρί- 
σκομεν δμοίαν τινά σκηνήν άπε?νευθερώσεως. Τά επί τοΰ προκειμένου Ιν σχέ- 

σει προς τό θαΰμα άπελευθερώσεως τοΰ Μωυσέως υπό τοΰ *Αρταπάνου εκτι¬ 

θέμενα ήμΐν γεγονότα οΰδαμως άποτε?νθΰσιν εικόνας ή στοιχεία τής γραμμα¬ 

τείας ή τής παραδόσεως των Τουδαίων, άλλ’ έτερογενή τινα ταΰ Τουδαίου 
τούτου λογίου προσθήκην, ήν θά ήδυνάμεθα, όπως λίαν εΰστόχως και επι- 

τυχως εξηγήσωμεν, αν δεχθώμεν, οτι ό Άρτάπανος Ιμιμήσατο Ινταϋθα “Ελ¬ 

ληνας ή Λατίνους συγγράφεις των ειδωλολατρικών χρόνων. Τό «αυτομά¬ 

τως», λέξιν δηλαδή, ής γίνεται συνήθως χρήσις εν τή άρχαίς; γραμματείςί 
των Ελλήνων και Λατίνων ειδωλολάτρων ΙπΙ περιπτώσεων κυρίως προθύ¬ 

μου τίνος και βιαίας άνοίξεως θυρών καΐ πυλών φυλακών τε καΐ ανακτόρων 
ενώπιον τοΰ « θείου άνδρός » προς άρεταλογικήν εξαρσιν τοΰ υπέροχου καΐ 
αιγλήεντος αΰτοΰ μεγαλείου, οΰχΐ εΰχερώς θά ήδύνατό τις, δπως θεωρήση 
ώς δάνεισμα έκ των περιοχών τής ιουδαϊκής παραδόσεως, ήτις, καθ* δσον 
γινώσκω, οΰδαμοΰ παρέχει ήμϊν τοιαύτην τινά περί τό πρόσωπον τοΰ Μωυ¬ 

σέως σκηνήν. Περαιτέρω παρατηρητέον επι τοΰ προκειμένου, δτι δ Κλήμης 
Ισχυρώς μεταβάλλει κσΐ παραλλάσσει την εν λόγφ εκθεσιν τοΰ ’Αρταπάνου. 

Έν πρώτοις τήν άρχαίαν λέξιν : « αυτομάτως » άντικαθίστησιν δ Κλήμης διά 
τής φράσεως: «κατά βοΰλησιν τοΰ Θεοΰ», οΰδαμως δέ περαιτέρω ποιείται 
μνείαν τής περιέργου εκείνης λεπτομέρειας, καθ’ ήν τό συντελεσθέν θαΰμα τής 
«αυτομάτου» άνοίξεως των θυρών τοΰ δεσμωτηρίου δεινώς δρφ έπι τοΰς 
φύλακας, οϊτινες λόγφ φόβου Ιν μέρει μέν τ6?.ευτώσιν, εν μέρει δέ έξαλλοι 
έγείρονται Ικ του βαθέος αυτών ύπνου, εν φ χρόνφ και αΰτά ετι τά δπλα 

^ *0 ^3^οδγ■ ( Ρ Ογ. ΗϊεΙ.) παρέχει ένταΰ'&α εν τφ κειμένω αΰτοΰ τήν γρα¬ 

φήν τοΰ κωδικός Ο: « ...είσελ-θ-εϊν, καΐ ένθ-άδε των φυλάκων παρειμένων, καΐ τον 
βασιλέα εξεγεϊραι ». Τό δεύτερον « καΐ» εϊναι περιττόν και όρθώς τοΰτο πσραλείπε- 

ται έν τφ κώδικι ϊ. Διά τοΰ επιρρήματος : « ένθ-άδε » νοείται λίαν εΰχερώς οΰχΐ ό 
τόπος, ένθα έκοιμώντο οΐ θυρωροί, άλλ’ ό τόπος πολλφ μάλλον των ανακτόρων, ένθα 

εκοιματο δ βασιλεύς. 
8 Κλήμ. ·Αλεξ. στρωμ. I 23, 154. 2 κεΙ. ( = ΣΙ (1869 ] 124, 6 κέ|, Πϊηόοτ- 

£ίιΐ3 = ΡΟ νΤΓΙ [ 1881 ] 900 5 κέ|. Ροίΐοηΐδ = Οίε ^τίβοΐιίδοΐιοη οΗπδΙΙίοΙιεη 
δοΙίΓϋίδΙοΙΙεΓ άοΓ βΓδΙεη ότεί ^8I1^13πη(^€^ί6 II [ 1906) 96, 9 κέ|. δΐ&ΐιΐίη).. 
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αυτών άφ* Ιαυτών θραύονται ^ ΈπΙ πλέον μνημονευτέον, δτι ή έκθεσις τοΰ 
Κλήμεντος οΰδαμως περιλαμβάνει και τό δεύτερον εκείνο θαυμάσιον έπεισό· 

διον τής διηγήσεως τοΰ Άρταπάνου, καθ’ ο έν καιρφ βαθείας νυκτός μετά* 

βαίνων δ ελευθερωθείς Μωυσής προς τον κοιμώμενον βασιλέα εΰρε τάς 
θύρας τοΰ ανακτόρου άνεφγμένας. *Η υπό τοΰ Κλήμεντος εν εΰρείςι τινι κλί- 

μακι διενεργηθεϊσα μεταποίησις αΰτη τής Ικθεσεως τοΰ Άρταπάνου οΰδα- 

μώς αίρει, αλλά βέβαιοί πολλφ μάλλον τό άναμφισβήχηχον κύρος τοΰ γεγο¬ 

νότος εκείνου, καθ* δ κατά τήν σύνταξιν ταύτης ΰπό τάς Ιμπνεΰσεις τής 
αρχαίας γραμματείας τών Ελλήνων κυρίως και Λατίνων ειδωλολάτρων διε* 

τέλει δ Ιουδαίος οΰτος λνόγιος και ιστορικός. Μάλιστα τό ΰπ* αΰτοΰ παρε¬ 

χόμενου ήμϊν θαΰμα άπε?ιευθερώσεως είναι διφυές τήν σύνθεσιν, εφ* δσον, 

ώς και ΙπΙ τοΰ θαύματος εκείνου άπελευθερώσεως του Απολλώνιου συμβαί¬ 

νει, ούτω καΐ ενταύθα δις ανοίγονται άφ* εαυτών αΐ θΰραι, ει και μετά τής 
διαφοράς βεβαίως, οτι παρ’ Άπολλωνίφ μέν θύραι φυλακής καΐ ναοΰ*, παρά 

^ Πρβλ. σχετικώς ομοίας εικόνας έπι τής περιοχής τής αρχαίας μέν γραμμα¬ 

τείας τών ειδωλολάτρων Αίων. Κασσ. Ι,Χν 8, 1 κέξ. (= III [ 1801] 122, 8 κέξ. 

Βοί5$6νΕΪη ΰπ’ άριθ. βιβλ. Ι,ΧΙΥ), Ξκριλ. 195 ( = αύτ,, ρ, 618, 28 κέξ.), Ζων. XI 

16{==ΟδΗΒΙΙ (1844) 488 κέξ. Ρΐπάθηΐ5 = ΡΟ ΟΧΧΧΙΥ (1864) 9691) άα 
ΚΓ63ηβ), ένθα έπΙ τή άδοκήτω οψβι τοΰ θαυμάσιου εκείνου «σημείου» τής άνοί¬ 

ξεως τοΰ Ιν Καπιτωλίφ κειμένου ναοΟ τοΰ Διος φυλακές τινες έκ φόβου άπέθανον 
Νόνν. Διον. Χί^ν 273 κΙ|., ένθα οι φύλακες τοΰ δεσμωτηρίου τοΰ Πενθέως έν Θή- 

βαις έπι τή θέ(ϊ τών μαΐνομένων βοκχών, αΧτινες διά μέσου τών « αΰτομάτως » άνοι- 

γεισών θυρών εξέρχονται τής φυλακής καΐ ακάθεκτοι όρμώσι προς τά δάση, ΰπό 
Ισχυροΰ δέους καταληφθέντες τρέπονται εις φυγήν, καΐ τέλος Φιλοστρ. τά εις τον 
Τυαν. Άπολλ. VIII 30 (= I (1870) 341 κέξ. Καγεεπ), ένθα Απολλώνιος ό Τυα- 

νεύς εν ώρα νυκτός καλεΐ έν τφ έν Κρήτη κειμένφ ίερφ τής Δικτύννης τούς δήσαν- 

τας αύτόν, ϊνα κατάδηλον ποιήσηται αΰτοϊς τον τρόπον τής θαυμσσίας αΰτοΰ άπελευ¬ 

θερώσεως, τής χριστιανικής δέ γραμματείας Πράξ, Άποστ. 16,19 - 40, ένθα ό φύλαξ 
τοΰ δεσμωτηρίου θέλει, όπως αύτοκτονήση ευθύς, ώς είδε τάς θύρας αΰτοΰ άνεφ- 

Υμένας. Πρβλ, έτι σχετικώς Κ. Κ ο ί ϋζ 6 η 8 Ι βί η, ΗδΙΙοπίδίίδοΗο ^νμηάοτοτζδΐι· 
Ιιιπ^βη- Ι,βίρζί£ 1906, σ. 119 κέξ. και τήν εξοχον εργασίαν τοΟ πο/νυφιλήτου διδα¬ 

σκάλου μου Ο. λνοΐπτοίοΐι, Οεδεί ιιπά λΥυοάετ, έ.ά., 5 (1929 ) 207 κεξ.— 

298 κέξ.—302 κέξ. — 'Ο Ρ. ννεπόΙ&ηά, Οσ ίαδεΙίδ &ηΙΪ£ΐιιίδ, ρ. 18 δεόντως 
εξαιρεί χωρία τής « Ιουδαϊκής αρχαιολογίας * τοΰ Ίωσηπου καί τής συγγραφής τοΰ 
Άρταπάνου, άτινα ζωηρώς προδίδουσι σπουδήν τινα καΐ τάσιν τών λογίων τούτων 
προς δημιουργίαν όμοώτητός τίνος έξ έπόψεως υφής τε καΐ περιεχομένου μεταξύ 
τοΰτο μέν τών ΰπ’ αΰτών Ικτιθεμένων, τοΰτο δέ τών παραδόξων σκηνών και εικό¬ 

νων αρχαίων θαυμάτων, δμως λίαν ενωρίς άτυχώς καταλείπει οΰτος τήν γραμμήν 
τής ύπό τοιαύτην τινά κατεύθυνσιν κυρίως διεξαγωγής επί τοΰ προκειμένου τών 
ο’ι-κείων γραμματολογικών καΐ θρησκειολογικών έρευνών. 

^ Παρά Φιλοστρ. τά είς τον Τυαν. Άπολλ. VIII 30. (= I ( 1870] 342, 14 κέ|. 

Κδ^δβΓ) άναγινώσκομεν σχετικώς τάδε : « οΐ μέν δή τοΰ ιεροΰ (δο. τής Δικτύννης ) 
προϊστάμενοι ξυλλαβόντες αυτόν ( 3ο. τον Απολλώνων) ώς γόητα καΐ ληστήν δήσαι 
( δο. λέγεται) μείλιγμα τοϊς κυσΙ προβεβλήσθαί τι ύπ* αΰτοΰ φάσκοντες, ό δ’ άμφί 
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Μωυσεϊ δέ θυραι φυλαΐΐης «αι ανακτόρου κυρίως, «αυτομάτως» ανοίγονται. 
ΑΙ υπό του ΡΓοαάοηϊΒ&Ρ μνημονευόμεναι ιουδα'ίκαί παραδόσεις, καθ* ας 
οΐ φύλακες πειρώνται, όπως κωλύσωσι τον Μωυσεα της είσοδον εις το 
ανάκτορον τοΰ Φαραώ κ.τ.τ., ούδαμώς δύνανιαι, όπως θεωρηΰώσιν ώς 
περιοχή τις γραμματολογική, εξ ής ήντλησε δήόεν επί τοΰ προκειμενου 
ό Άρτάπανος τό υλικόν αΰτοΰ’ αι παραδόσεις αΰται άναφέρονται εις χρονι¬ 

κόν τι σημεϊον προγενέστερον έν σχέσει προς τον χρόνον τής αιχμαλωσίας 
τοΰ Μωυσέως καΐ όνεκα τούτου ούδαμώς αΰται περιέχουσι την -θαυμασίαν 
εκείνην σκηνήν τής «αύτομάτου » άνοίξεως των Ουρών τής τε φυλακής και 
τοΰ άνακτόρου, καΰ* ήν ό -θειος οΰτος άνήρ τούτο μέν άπελευθεροΰται, τοϋτο 
δέ εισέρχεται άκωλύτως και ελευθέρως εις το αναζτορον τοΰ βασιλεως. Επι 
των υπό τοΰ ΡΓ6ΐιά6ΠΐΙι&Ι μνημονευόμενων ιουδαϊκών παραδόσεων πρόκει¬ 

ται πολλφ μάλλον περί τής πρώτης ενώπιον τοΰ Φαραώ έμφανίσεως τοΰ 
Μωυσέως καΐ τοΰ *Ααρών, καθ* ήν οΰτε οι άγριοι λέοντες οιίτε οι εξήκοντα 
χιλιάδες ήρωες εκείνοι, οϊτινες ϊσταντο έκάστοτε προ εκάστης των 400 πυλών 
τοΰ άνακτόρου, ήδυνήθησαν, όπως άναχααίσωσιν αυτούς και κωλύσωσιν οΰτω 
τής εισόδου ^ ΈπΙ τοΰ προκειμενου λέγεται μάλιστα, ότι 6 Μωυσής και ό 
Άαρών ούχι κυρίως διά μέσου των θυρών έχώρησαν μέχρι των εσωτέρων 
περιοχών τοΰ ανακτόρου. Μετά πάντα ταΰτα την μετά τοΰ έξόχως χαρακτη¬ 
ριστικού σημείου εκείνου τής « αύτομάτου » άνοιξεως των θυρών συνημμε- 

νην σκηνήν ταύτην τής άπελευθερώσεως τοΰ Μωυσέως, ήν λίαν έναργώς εμφα¬ 
νίζει ήμΐν δ *Αρτάπανος έν τή έν λόγφ έκθέσει αυτού, θά επεθύμουν ζωη- 
ρώς, όπως θεωρήσω ώς δάνεισμα έκ τών γραμματολογικών περιοχών τοΰ 
αρχαίου ελληνικού καΐ λατινικού βίου, ουχι δε ως εικόνα ιουδαϊκής τίνος 
δή-θεν προελεΰσεοας, έφ" όσον ή ιουδαϊκή γραμματεία ούδαμοΰ τών σελίδων 
αύτής παρέχει ήμίν τοιαΰτα λογοτεχνικά η θρησκειολογικα παραδείγματα 
κατέχοντά πως τον χαρακτήρα εύστοχου τίνος και ακριβούς αντιστοιχίας· 

'Οσάκις Τουδαΐός τις θέλει, όπως άποτελεσματικώς άσκήση δράσίν τινα 
και επιρροήν έπι τούς συγκρητιστικούς κύκλους τοΰ άρχαίου βίου, ειδωλολα- 

τροποιεΤ την Παλαιάν Διαθήκην καΐ παρεχει ταϊς εν αυτή επι παντοειδών 
θεμάτων περιεχομέναις ΐστορίαις γάνωμα τι ελ?^ηνιστικής χροιάς και υφής. 

*Ένεκα τοΰ λόγου τούτου κυρίως καΐ ή υπό τοΰ Άρταπάνου εν τφ εργφ 
αυτού παρεχομένη ήμΐν εικών τής διά τής «αύτομάτου» άνοίξεως τών θυρών 

μέσας νύκτας έαοτόν λϋσαι, καλέσας δέ τούς δήσαντας, ώς μή λάθοι, δραμεΐν έπΙ 
τάς τοΰ ίεροΰ θύρας, σί δ' άνεπετάσθησαν, παρελθόντος δε έσω τάς μέν '&ύρας 
ξυνελθειν, ώσπερ έκέκλειντο, βοήν δέ αδουσών παρθένων ΙκπεσεΙν ». 

ΡΓβιιάβηίΙιαΙ, έ.ά., II ( 1875) 172. 
* Πρβλ. Ι&Ι^υΙ 175. Πρβλ. έτι Αηξ. \νύη3θ1ιβ, Αυδ Ιεταοΐδ Ι,βΙΐΓΐιαΙ- 

ΐ6η. Κΐδίηο Μίόταδοΐιίηι ζυτ ερϊίβΓβη Ιεδβηά&τίδοΐιβη Ι^ίΙοΓπΙιΐΓ άοδ ΑΙΙβη Τ€- 

δίΕπιοπΙε. I, Ινβίρζΐί: 1907, σ. 73 κέ|. 

τής φυλακής θαυμασίας άπελευθερώσεως τοΰ Μωυσέως, ήτις ούδέν, ώς ελέχθη, 

έρεισμα έ'χδΐ έν τή περιοχή τών κανονικών ή απόκρυφων ετι συγγραφών τής 
Π.Δ. ή έν τή ιουδαϊκή γραμματείρ; έν γένει, εμφανίζει ήμΐν ομοιότητά τινα 
μετά τών οικείων καΐ αντιστοίχων τύπων θαυμάτων άπελευθερώσεως τής 
αρχαίας γραμματείας Ικτεινομένην μέχρι βαθμού συγχύσεώς τίνος τούτων και 
ταύτίσεως. Τήν εικόνα τής αύτενεργοΰ και «αύτομάτου» άνοίξεως τής θύρας 
παρέχουσιν ήμΐν υπό τόν τύπον απαίσιου προμηνύματος τής έπικειμένης 
καταστροφής τών *ΐ8ροσολύμων δ Ίώσηπος’ καΐ δ Τάκιτος** τήν εικόνα 
ταύτην παρέχει ήμΐν περαιτέρω και δ Δαυίδ®, όμως ρητεον, οτι επι τών 
περιπτώσεων τούτων ή εικών αΰτη εμφανίζεται ήμΐν ΰπ’ εντελώς ιδιόρρυ¬ 

θμον συγκρότησιν* είναι αΰτη εντελώς διάφορος τοΰ τύπου εκείνου θαυμά¬ 
σιας άπελευθερώσεως, οστις άπαντφ ήμΐν έν τφ έργφ τοΰ Άρταπάνου και 
τή άρχαίφ γραμματειρ;. Παρά ταΰτα, καΐ έν ή περιπτώσει εγίνετο δεκτόν, ότι 
ή υπό τοΰ *Αρταπάνου έν τφ έργφ αυτού παρεχόμενη ήμΐν εικών τής θαυ¬ 

μάσιας τοΰ Μωυσέως άπελευθερώσεως διά τής « αύτομάτου » κυρίως άνοί¬ 

ξεως τών θυρών τής φυλακής εξεπήδησεν έκ γραμματολογικών περιοχών τοΰ 
ιουδαϊκού άποκλειστικώς βίου και ότι οΰτω κατ’ ούδένα τρόπον αΰτη απο¬ 

τελεί δάνεισμα τι έκ τών κειμένων τής αρχαίας ή άλλης τίνος ούχΙ ιουδαϊκής 
γραμματείας, πάλιν ούδαμώς αίρεται τό άκράδαντον κύρος τής επι τοΰ έργου 
τούτου έξενεχθείσης ήδη γνώμης, καθ* ήν δι* αυτού έπεδιώκετο κυρίως μυστι¬ 
κός τις και αφανής σκοπός Ιουδαιόφρονος προπαγ'άνδας. Ό Άρτάπανος άνέ- 

λαβεν έν τφ έργφ αυτού οπωσδήποτε τήν έν λόγφ εικόνα θαυμασίας τίνος 
άπελευθερώσεως δμού μετ* άλλων ομοιογενών εικόνων ένεκα τούδε τοΰ λόγου 
κυρίως, επειδή δηλαδή έπίστευεν, ότι αΰτη προ τών οφθαλμών τών ούχι 
*Ιουδαίων αναγνωστών, παρ’ οΐς λίαν γνωστός ήτο δ κύκλος τοιούτου τύπου 
θαυμάτων συντελουμένων έν τή περιοχή τής διονυσιακής κυρίως θρησκείας, 

εύχερώς θά περιεβάλλετο τό κύρος άκαταμαχήτου τεκμηριώσεως τής υπερ¬ 
φυούς ισχύος τοΰ «θείου άνδρός» Μωυσέως. Ενδεχόμενη τις έπέρεισις τοΰ 
Άρταπάνου κατά τήν σύνθεσιν τοΰ έργου αύτοΰ επί διονυσιακών παραδό¬ 
σεων άρεταλογικοΰ χαρακτήρος ούδαμώς δέον, όπως ξενίζη ήμάς, δεδομένου 
μάλιστα, οτι και ό Ιουδαίος τραγικός ποιητής Έζεκιήλος έν τινι περιγραφή 

1 *Ιώσ. Ιστορ. ίουδ. πολ. VI 5, 3 (§ 293 =νΐ [1894] 551, 15 «εξ. Νΐβδε): 

« ...ή δ’ ανατολική πύλη τοΰ Ινδοτέρω ναοΰ χαλκή μεν ούσα και στιβαρωτάτη, κλειό¬ 

μενη δβ περί δείλην μόλις ύπ’ ανθρώπων είκοσι, -χαι μοχλοϊς μέν έπερειδομένη σιδη- 

ροδέτοις, κατάπηγας δε εχουσα βαθυτάτους είς τόν ουδόν όντα διηνεκούς λίθου 
καθιεμένους, ώφθη κατά νυκτός ώραν έκτην αυτομάτως ήνοιγμένη >, Πρβλ. Εύσεβ. 
έκκλ. ίστ. ΙΠ 8, 4 (= Βίβ ^πβοΐιίδοΐιβη οίΐΓΪδίΙίοΙιεπ δοίΐΓΐίΙεΐοΙΙβΓ άετ ΟΓδίβη 
άτοΐ ^^.ι1^11αηάε^1^ II 1 [1903] 216, 12 κέξ. δοΠιναΓίζ). 

2 Ταο. Ιιίδί:. V 13 : ερθγΙεθ Γβρεηίβ άεΙηθΓί ίοΓβε. 

* Ψαλμ. 23 (24), 7 κΙ|.: « "Αρατε πύλας, οΐ άρχοντες ΰμων, καί έπάρθητε 
πύλαι αιώνιοι και εισελεύσεται ό βασιλεύς τής δόξης... ». 
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του βίου του Μωυσεως εκτενή ομοίως έποιήσατο χρήσιν στίχων εκ των 
«Βακχών» του Εύριπίδου Ιπι τφ σκοπφ καρποφόρου τίνος δράσεως έπΙ 
τούς ειδω?ιθ?νατρας αναννώστας αυτού*. 

*Ίνα καταλήξωμεν επί τού προκειμένου εις άσφα?^εστέραν τινά και βεβαιο- 

τέραν κρίσιν εν σχέσει προς τον ιδιόρρυθμον τρόπον συνθέσεως και γενέσεως 
τού έν λόγφ Ιργου τού “Αρταπάνου, δέον, όπως θεωρήσωμεν καΐ εκτενώς 
πως αναλύσωμεν και ελεγξωμεν απαντα τά τφ μνημονευθέντι ήδη διπλφ περί 
την θύραν θαύματι υπό σειράν επαλλήλου τίνος καΐ διαδοχικής συνεχείας 
άκολουθούντα εν τή εκθέσει παντοειδή άλλα θαύματα, άτινα δ Μωυσής ή οι 
περί τον βασιλέα *Ιουδαΐοι σοφοί ενεργ'ούσιν. Σημειούμαι ενταύθα ευθύς 
αμέσως, δτι 0 *Αρτάπανος εν τή περιοχή ταυτη διατελεϊ εκτενώς υπό τήν 

επήρειαν ελληνικών γραμματολογικών συνθέσεων. 

§ 24. 
Ό βασιλεύς εγερθείς τού ύπνου εν καιρω νυκτός υπό τού Μωυσέως καΐ 

έκπ?ιαγεις επί τφ γεγονότι ένετείλατο αύτφ, δπως εϊπη αύτφ τό όνομα τού πέμ- 

φαντός αυτόν Θεού, επειδή δ Μωυσής διεχλεύασεν αυτόν άνοίξας αύθαιρέιως εν 
ώρφ νυκτός τάς πύλας τού ανακτόρου και εγείρας τού ύπνου τον θειον ήγεμόνα. 

Διά πάντα ταύτα εδει, δπως διενεργηθώσι νυν τά δέοντα έκ μέρους τού 
βασιλέως εναντίον τού αύθάδους τούτου *Ιουδαίου προφήτου καΐ τής θρη¬ 

σκείας αυτού. Ή έννοια αύτη προκύπτει κατ’ εμέ έκ τής φράσεως τού πρω¬ 

τοτύπου κειμένου: «τον δέ (δο. βασιλέα) εκπλαγέντα τφ γεγονότι κελεΟσαι 
(δο. Άρτάπανός φησι) τφ Μωύσφ τδ του πέμφαντος αυτόν θεού είπεϊν 
όνομα διαχλευάσαντα αυτόν ». Τήν φράσιν ταύτην μεταφράζει δ Χνείπτείοΐι 
γερμανιστι ώδε®: Όετ Κδηί§: ^νίΙΙ, μιπ ίΐιη ζα νοτίιδίιηοπ, άεη Νπιπειι 
ά65 Οοίιϋοδ τνίβδεπ, άετ Μοδεβ δοΐιίαΐεϊο, υπό τήν έννοιαν δηλαδή, δτι ο 
βασιλεύς ήθε?ι.8ν, δπως μάθη τό όνομα τού θεού, οστις έπεμψεν εκεΐσε τόν 
Μωυσέα, ϊνα ούτως έν γνώσει τού ονόματος τού θεού τούτου διαχλευάση 
αύτόν. Ή ύπό τού λνειητείοΐι παρεχομένη ήμϊν έννοια αύτη είναι ούχι 
εύστοχος, διότι ούχΙ 6 Θεός, άλλ* δ Μωυσής, ώς ανωτέρω έλέχθη, διεχλεύασε 
τόν βασιλέα άνοίξας αΰθαιρέτως έν ώρρ: βαθείας νυκτός τάς πύλας τού ανα¬ 

κτόρου και εγείρας τού ύπνου τόν θειον ήγεμόνα^. 

^ Και τόν λόγιον τούτον γινώσκομεν έκ τών παρ’ Εύσεβ. δυαγγ. προπαρ. IX 
28, 1 κΙ|. κειμένων. Εκδόσεις τοί Ιργου τούτου τού Ευσεβίου Λαρέσχον ήδη ανω¬ 

τέρω. Καλήν εκδοσιν τού Έζεκιή^,,ου παρεσκεύσσεν ό Κγ. ΟϋδπεΓ: Οίτηδέηδ ρ&- 

ίίεπδ, Εζ6^I1^^1^ οί ΟΙιΓίδίί&ηοηιια ροείδηιιη ΓοΗςυίίΐε άΓοηι&ίϊοδβ. Ετηεπά. οΐ 
ίιηποί. οΗί. ΐπδίΓ. Κγ. Ώ. — Ρβ-Γίείβ 1846 και δ Κ. Κ η ί ρ 6 γ, ϋε ΕζβοΙιίβΙβ, 
ροεία Ιιιάαοο έν; Μηοιποεγοα 28 (1900) 237 κέξ. 

® Ο. \ν εί η Γ 6 ΐ ο Η, έ.ά., 5 (1929) 394. 

® Πρβλ. Κ. *Ι. Μερεντίτου, Γλωσσικα'ι καΐ φιλολογικσι παρατηρήσεις, Έν 

’Ο Ιουδαίος λόγιος Άρτάπανός καί τό εργον αυτού 299 

§ 2δ κέξ. 

Ό Μωυσής προσκύφας προς τό ούς είπε τφ βασι?νεϊ τό ΰπ’ αυτού αίτη- 

θέν όνομα τού άποστείλαντος αυτόν εκεΐσε θεού, άκούσας δέ δ βασιλεύς Ιπε- 

σεν άφωνος, διακρατηθείς δέ ύπό τού Μωυσέως πάλιν άνεβίω' 26. γράφας 
δέ τό όνομα έν δέλτφ κατεσφραγίσατο ταύτην. 

*Η συνήθεις τύπους τιμωρίας και ιάσεως ύπομιμνήσκουσα ημάς σκηνή 
αύτη ούδαμού τής « Εξόδου » ή αλλαχού που τής Π.Δ. άπαντα ήμϊν ύπό 
ταύτην ή άίΛην τινά δμοίαν μορφήν, παρά ταύτα όμως ρητέον, δτι δ *Αρ- 

τάπανος λίαν καλώς έπι τού προκειμένου ήδΰνατο, δπως έμπνευσθή ταύτην 
εχων πρό οφθαλμών τάς έν σχέσει πρός τήν δαιμονίαν ισχύν των ονομάτων 
ή των διά « μάνα » πεπροικισμένων « θείων προσώπων » ή προφητών δια- 

μορφουμένας λογοτεχνικάς έκείνας εικόνας καί παραστάσεις, αϊτινες εκτενώς 
δεσπόζουσι τού βίου και τής γραμματείας ού μόνον των αρχαίων ειδωλολά¬ 

τρων Ελλήνων τε και Αατίνων, άλλα και των Ιουδαίων ή και άλλων ετι 
λαών τής Ανατολής. 

Τό πρωτότυπον κείμενον εχει ενταύθα ώδε : «τόν δέ (δο. Μώυσον) 

προσκύφαντα πρός τό ούς ειπεΐν (30. τό όνομα Άρτάπανός φησιν), άκού- 

σαντα δέ τόν βασιλέα πεσεΐν άφωνον, διακρατηθέντα δέ ύπό τού Μωύσου 
πάλιν άναβιώσαι* γράψαντα δε τούνομα εις δέλτον κατασφραγίσασθαι». 

Είναι καταφανές, δτι ύποκείμενον πάντων τών άπαρεμφάτων τής περικοπής 
ταύτης πλήν τού πρώτου δ «βασιλεύς» είναι κατά πτώσιν αιτιατικήν λόγφ 
ετεροπροσωπίας· εις τόν «βασιλέα» άναφέρονται κατ’ ακολουθίαν και αί 
μετοχαί: «άκούσαντα», «διακρατηθέντα», «γράψαντα». Τό ύποκείμενον 
τούτο έπΙ μέν τού « πεσεΐν » τίθεται ρητώς, έπι τού « άναβιώσαι» δέ καί 
τού «κατασφραγίσασθαι» νοείται. Κατά ταύτα δ βασιλεύς είναι εκείνος, 

δστις άνεβίω διά τής έπεμβάσεως τού Μωυσέως έκ τής καταστάσεως τής 
άφοίνου πτώσεως καΐ ύπό τό κράτος ούτω διατελών βαθείας έκπλήξεως «κα- 

τεσφραγίσατο » τήν δέλτον, έν ή « έγραψε» πρότερον τό όνομα τού θεού. 
*0 ΗετζίΘΐά και δ δοΙιΙαίίθΓ παρενόησαν τό χωρίον καί ούτω τό εργον 
τούτο τής «γραφής» τού ονόματος τού θεού έν δέλτφ τινι και τής « κατα* 

Άύηναις 1953, σ. 9 κέξ. — ΈνταυΟΌ γίνεται εκτενής λόγος και περί τής ανακρι¬ 

βούς τού χωρίου τούτου μεταφράσεως ύπό τού νΐ§;6Γί: ς[ΐιϊ ( 30. τσχ) ί&οΐί πονϊ- 

ίπίβπι ρΓΪιηαιπ (ΐυίάοιη ο^είυρυεΓίί, ιηοχ Ϊ3.ΐΠ€η, Ιτιάοδ Μογεαιπ ί&οβτεί, 
άβί, α (χυο ιηίδδυδ β836ΐ, ηοηιοιι βυπι «ιρεητε ΐυδδβηί. Έν τή μεταφράσει τσΰτη 
λέγεται ούχί, δτι δ Μωυσής διεχλεύασε τόν βασάνέα, δπερ τήν όρθοτέραν τοΰ χω¬ 

ρίου ερμηνείαν αποτελεί, ουδέ, δτι δ βασιλεύς ήθελεν, όπως μάθη τό δνομα τοΟ 
ΰ'εοΰ, δστις επεμψεν Ικεϊσε τόν Μωυσέα, ΐνα ούτως έν γνώσει τοΰ ονόματος τοΰ θεού 
τούτου διαχλευάση αυτόν, καθά δ \νβίπΓβΐο1ι δέχεται, άλλ* οτι δ βασιλεύς παρέχων 
τφ Μωυσεϊ τήν Ιν λόγφ εντολήν προυκάλει συγχρόνως την έντύπωσιν, ώσεί διεχλεύαζε 
τόν Ιουδαίον ξένον. 
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σφραγίσεως» είτα ταντης προσγοάφουσιν ούχΙ τφ βασιλεϊ, άλλα τφ Μωυσεΐ 
λεγοντες ο πρώτος μέν τάδε^: ...ίεάοοίι νοπ Μο^δοδ... ννΐείΙθΓ&οίδ^εΙεΙ^Ι:; 
δρ3.ί6Γ δθ1ΐΓΐ6ΐ3 Πί6δ6Γ (δο. Μοδ0δ!) άοπ Ν&πΐ6η 3ΐιί 0111 Τ^ίί^ΐοΐιεπ..., ο 
δεύτερος δέ τάδε ®: Μοδθ 5θΙΐΓ€ί1)ί: ίΐιη {δο. άεη Νδίπεη) ηίεάεΓ ιιηά νεΓδίε· 
§·€ΐί. άεη ΖεΙΙεΙ. Άμφότεροι οΐ επιφανείς οΰτοι θεολόγοι μαρτυροΰσι διά 
τουτου, δτι οΰχΐ έπαρκώς κατενόησαν την συντακτικήν πλοκήν τής έν Ρνόγφ 
παραγράφου, εφ’δσον τό έν αυτή ύπαρχον υποκείμενον μετοχών τε καΐ άπα- 

ρεμφάτων : « τον βασιλέα » άντικατέστησαν έπι τής μετοχής; « γράαραντα » 

και του απαρεμφάτου ί « κατασφραγίσασθαι » διά του νοούμενου δήθεν ύπο* 

κειμένου « τον Μωυσεα », δπερ άνέλαβον προφανώς εκ του έν τή έν λ^ογφ 
παραγράφφ έν άναφορφ προς τήν μετοχήν : « διακρατηθέντα » κειμένου ποιη¬ 

τικού αιτίου : « υπό του Μωύσου » 

Ή δύναμις του ονόματος του θεού περιγράφεται ήμΐν ενταύθα διά 
ζωηρότατων χρωμάτων. *Η δΰναμις αυτή διαδηλ,οΰται ήμΐν ομοίως λίαν 
έναργώς έν τφ ευθύς αμέσως υπό τού *Αρταπάνου έκτιθεμένφ έπεισοδίφ 
τιμωρίας, έν φ μάλιστα ζωηρώς ύψούται τού περιεχομένου ή έντασις Ιπι 
κλίμοκός τίνος προοδευτικής άνσβάσεως των οικείων τής παραδόξου ταύτης 
λογοτεχνικής εικόνος τόνων τε και χρωμάτων. Ευθύς μετά τήν υπό τού βασι- 
λέως «γραφήν» τού ονόματος τού θεού εν δέλτφ και τήν « κατασφράγισιν » 

αυτής συμβαίνει θαύμα δεινοτέρας τιμωρίας: 26. « των τε ιερέων τον φαυ- 

λίσαντα τά εν τή πινακίδι γεγραμμένα μετά σπασμού τον βίον έκλιμπάνειν 
( δο. *Αρτάπανός φησιν ) ». Έπι τής περιπτοίσεως ταύτης ούδεμία πλέον σκηνή 
άναστάσεως έκ νεκρών συντελεΐται' τον ιερέα τούτον ούδαμώς απαλλάσσει 6 

Μωυσής τής δεινής τιμωρίας τού θανάτου καΐ τούτο, διότι πολύ δικαία ύπήρ- 

ξεν αύτη. Ή είς τό δ'νομα τού θεού καΐ τήν δρασιν αυτού άναφερομένη 
ενταύθα θαυμασία τε καΐ παράδοξος σκηνή παρίστησι νύν κατά τήν γνώμην 
μου λογοτεχνικόν δάνειον έκ των περιοχών ούχι πλέον τής ελληνικής ή αιγυ¬ 

πτιακής, αλλά τής ιουδαϊκής κυρίως, γραμματείας. Ή σκηνή αύτη ανακαλεί 
εις τήν μνήμην ημών όμοίας τινάς σκηνάς και παραδόσεις, αιτινες ύφίσταντο 
οπωσδήποτε εν τή ιουδαϊκή γραμματείς, άνεπτύχθησαν δε περαιτέρω έν ιου- 

δαϊκοΐς τε και χριστιανικοϊς κΰκλοις των υστέρων χρόνων ΰπό τό κράτος τού 
εύλαβούς δέους ού μόνον προ αύτού τούτου τού Ινός και μόνου άγιου καΐ 

1 I.. ΗβΓζίεΙά, ε,ά., III (1857 ) 486. 

® Α. 8ο1ιΙ&ίί6Γ^, ε.ά., σ. 19δ. 

* Έν τή μεταφράσει του νί§;6ΓΪ: ...ς,ιιοά (βα. ηοιηοη άεί) ιιΙ)ΐ Μογδυδ ίη 
ΕΐίΓοηι ίη3Ϊπιΐ3856ί:, Γβ^βπι ίΐϋοο ηιαίιιπι οοηοιάΐδδθ (δο. ΑΓί&ρδηιΐδ 8θπ1>ϊί), 

άοηεο &1» ©οάδΐη ατΓβρίυε, δίύϊ αο νίί&ε Γ0(3(1βΓ6ΐυΓ. Εί ΐΐΐιΐϋΐ φυΐάσιη ίηόίοα·· 
ίυιη ποίηση 1&ϊ)εΙΙί3 ίηδοηρδίδδβ, φη^δ ροδΙηιοόηηι οΙίδϊβΠΕνΐΙ, ούχΙ σαφές είναι, 
είς τίνα άναφέρεται τό ΐΙΙππι, είς τον Μογδίιπι ή τόν Γθβσιη δυνάμενον λβκτικώς, 
δπως είς έκότερον τούτων άνοφέρητοι. 

παντοδυνάμου Θεού, άλλα και .προ τού ονόματος μόνον αυτού καΐ τής άνευ 
λιόγου προφοράς καΐ εξαγγελίας αυτούΈν πολλοϊς μέχρι τούδε σημείοις 
τής διηγήσεως αυτού Ινεφανίσθη ήμΐν δ *Αρτάπανος θεωρών τά στοιχεία 
τής πίστεως καΐ τής θρησκείας τών ειδωλολάτρων καΐ των εθνικών έν γένει 
μετ* εκτάκτως ελευθέρας όρθολογιστικής διαθέσεως κατ* άντίθεσιν πάντοτε 
πρός τά λανθάνοντα ή ρητώς δηλούμενα συναισθήματα ευλαβούς δέους προ τού 
ενός καΐ μόνου άγιου και παντοδυνάμου θεού και τού ονόματος αυτού. Και 
εν τή προκειμένη περιπχώσει εναργής είναι ή άντίθεσις μεταξύ τούτο μέν 
τής ορθολογιστικής άντιλήψεως καΐ ερμηνείας τής θρησκείας τών Αιγυπτίων, 

τούτο δέ τής ευσεβούς καΐ περιδεούς άφοσιώσεως εις τό πρόσωπον τού ενός 
και μόνου αληθινού Θεού, τού μεγάλου και κραταιού Ιεχωβά. Καθά ήδη εν 
πολλοϊς μέχρι τούδε σημείοις τού έργου τού ’Αρταπάνου εΐδομεν, ή αιγυ¬ 

πτιακή θρησκεία είχε παρ* αύτφ τόν χαρακτήρα ευφυούς τίνος μόνον συστή¬ 

ματος πολιτικών και διοικητικών αρχών έπΙ τφ σκοπφ άκλώς συγκρατήσεως 
τού είς επαναστάσεις επιρρεπούς λαού τής χώρας έν τή σφαίρφ τής ευπει¬ 

θούς χάριν τού κράτους και τού βασι^^ως έκτελέσεως τών παντός είδους 
πολιτικών καΐ κοινωνικών καθηκόντων. Ούχι άπίθανον είναι, δτι τήν ίδρυ- 

σιν και συγκρότησιν τών διαφόρων κεφα?ναίων τής αιγυπτιακής θρησκείας 
προσγράφει δ *Αρτάπανος άνευ ενδοιασμού τίνος τφ ΜωυσεΙ πρός εξαρσιν 
κυρίως τής πολιτικής αυτού και διοικητικής ευφυΐας. Βαθέως τών πραγμά¬ 

των ελεγχόμενων ανακύπτει προ τών οφθαλμών ήμών έναργώς διάθεσίς τις 
παρ’ Άρταπάνφ πρός στυγνήν καΐ πικράν περιφρόνησιν τής αΙγυπτιακής 
θρησκείας καΐ τών βδελυρών στοιχείων και εικόνων αυτής. Ούδαμοΰ τού 
έργου αυτού εμφανίζεται ήμΐν δ Άρτάπανος δμολογών πίστιν καΐ εύλάβειαν 
έναντι τών ιερών ζφων τών Αιγυπτίων, τών αίλούροιν, τών κυνών, τών 
ϊβεων και τού "Απιος αυτών. Ύπό τό γεγονός ακριβώς τής εν τφ έργφ τού 
Άρταπάνου καθιερώσεως ύπό τού Μωυσέως έν Αιγύπχφ τής λατρείας τών 
ζφων θά ήδύνατό τις ίσως, δπως διίδη τού Ιουδαίου συγγραφέως τήν 
στρυφνήν και άνάλγητον διάθεσιν και προαίρεσιν πρός ταπείνωσιν και Ιξευ- 

τελισμόν τού λαού τής χώρας ταύτης δι* έργου συντελουμένου έκ μέρους τού 
ύπερόχου καΐ θείου προφήτου τού ιουδαϊκού λαού. Τό όνομα τού Ιεχωβά 

^ Πρβλ. Κ.3.1>13. *Έ|οδ. 1, 34. Πρβλ.. Ιτι Πράξ. Άποστ. 5, 5, ενθ·α λέγεται, οτι 
άνήρ τις Άνανίας ελεγχόμενος ύπό του Πέτρου διά λόγων πίκρας «ύστηρότητος, διότι 
πωλήσσς κτημά τι ενοσφίσατο μέρος τών είσπραχθέντων χρημάτων και μόνον τά υπό¬ 

λοιπα τούτου προσήνεγκε τοϊς Άποστόλοις, « άκούων τούς λόγους τούτους πεσών 
έξέψυΐεν καί Ιγένετο φόβος μεγας έπι πάντας τούς ακούοντας, άναστάντες δέ οΐ νεό¬ 

τεροι συνέστειλαν αύτόν καΐ εξενέγκαντες έθαψαν >. Πρβλ. περαιτέρω Κλήμ. Άλεξ. 

στρωμ. I 23, 154, 1. 3 ( = 11 [ 18691 124. 3 κέξ. — 12 κέξ. ΒΐηάρΓίίπδ = ΡΘ ΥΠΙ 
{ 1891) 900 κεξ. ΡοΙϊβηΐ3=Οίβ ^ησοίιίδοΐιεα οΐιπδΐΐίοίιβη δοΙιήίΐδΙιβΙΙεΓ άστ 
ΟΓδίση άτεΐ ^£ι11^11ηη<36Γιβ II [1906] 96, 6 κΐξ, —14 κΙ|. 81α1ι1ίη ). 
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τουναντίον κατέχει παρ* *Αρταπάνφ δι* αυτής ταυτης μόνον τής έξαγγελίας 
αΰτου ισχύν κραταιάν και θαυματουργόν· ή τό όνομα τούτο περιέχουσα δέλ¬ 

τας ανυψοΰται προ των οφθαλμών ήμων είς περιωπήν ίεροΰ κειμηλίου περι¬ 

βαλλόμενου υπό θείας τίνος καΐ ακαταμαχήτου δυνάμεως δεσποτικώς παρ* 

ημών άξιοΰσης στάσιν βαθύτατης ευλαβείας και τιμής. Ή εικών του Θεού 
ωθείται ουτω παρ’ Άρταποίνφ εις περιοχάς μαγείας καΐ ειδω?νθλατοικής τίνος 
πνοής, ή δέ πίστις και αφοσίωσις του Ισραήλ έναντι αυτού μεταποιείται εις 
■ψυχικήν τινα δισθεσιν πνιγηρας ούτως ειπεϊν καΐ βοθείας δεισιδαιμονίας. 

Πιίντα ταύτα εναργώς μαρτυρούσιν, ότι 0 Άρταπανος ούχΙ "Ελλην Ο'υδε 
Αιγύπτιος, αλλ’ Ιουδαίος οπωσδήποτε, είναι 

^ Πρβλ. Ι<, Ηβτζίείά, ε.ά., III ( 1857) 574. Προς κατανόησιν τοΰ ολου 
προβλήματος τοΰ έν τή Ιουδαϊκή γραμματείς έν γένει ίκρισταμένου Ιδιορρύθμου εκεί¬ 

νου τρόπου έ|αγγελίας του σεπτοί) και ΰψηλοΰ ονόματος τοΰ Θεού θά έπεθύμουν, 

δπως παράσχω ένταΟθσ συντόμους τινάς π?>.ηροφορίας εχων κυρίως προ οφθαλμών 
τον Α. 8 ο 1ι 12111 β τ^, ε.ά., σ. 52 κέ|. καΐ τδν Λ. *Ι. Φιλιππίδην, Ιστορία τής 
εποχής τής Καινής Διαθήκης, σ. 588 κέξ. — Έν Έξόδ. 3, 13 κεξ. άναγινώσκομεν, 

ότι ό Μωυσής έρωτήσας έπΙ τοΰ ορούς Χωρήβ τον εκ τής καιομένης βάτου τό έργον 
τής εξαγωγής έ| Αίγυπτου των υιών Ισραήλ άνατιθέμενον αύτφ Θεόν, τί θά εϊπη 
αύτοΐς, δταν έρωτήσωσιν αυτόν περί τοΰ ονόματος αΰτοϋ, Ιλαβε την άπάντησιν : 

« Έγώ είμι 6 ών. ...ούτως έρεϊς τοίς υίοϊς Ισραήλ, ό ών άπέσταλκέ με προς ύμάς>. 

Κατά τινα άόριστον λοιπόν καί μεστόν εΰλαβοϋς δέους τρόπον δηλουται ενταύθα τό 
δνομα τοΰ Θεοϋ καί τοΰτο συμβαίνει έν πάση τή Ιουδαϊκή γραμματεία. 

οι Ιερείς των Εβραίων έθεώρουν τον δεκάλογον (*Έξοδ. 20, 1 κέ|.) ώς τό 
ΰπ’ αύτοΰ τοΰ Θεοΰ τεθέν σεπτόν καί αρραγές θεμέλιον τοΰ οικοδομήματος τής θρη¬ 

σκευτικής αύτών κοινότητας καί κατ’ ακολουθίαν βαθύτατα έτίμων αύϊόν καί μετ’ 

άύπνου επιμελείας εμερίμνων περί τής πιστής και ακριβούς έκτελέσεως των Ιν σύτφ 
περιεχομένων έντολών. Ή επιμελής αύτών έν τφ σημείφ τούτφ φροντις και σπουδή 
έχώρει μάλιστα μέχρι τής προθυμίας βεβαιώσεως καί άσφαλίσεως τής όφειλομένης 
έκπληρώσεως των έντολών τοΰ δεκαλόγου διά τοΰδε κυρίως τοΰ εγχειρήματος, τής 
έκτελέσεως δηλαδή καΙ πραγμάτων Ιτι κειμένων πολύ πέρα τής περιοχής των ύπό τοΰ 
δεκαλόγου αίτουμένων. Καθά την έκτέλεσιν των δύο πρώτων εντολών τοΰ δεκαλόγου 
έκτενώς οί Ιουδαίοι ήσφάλιζον κσΐ έβεβαίουν διά τής έν τή χώρφ αυτών άπαγορεύ- 

σεως ού μόνον εαυτοίς, αλλά και παντί |ένφ ετι, λατρείας τινός ή χρήσεως ομοιω¬ 

μάτων θεοΰ τίνος οΰχΐ σχέσιν έχόντων πρός τήν λατρείαν τοΰ Ιεχωβά, ουτω την 
έκτέλεσιν τής τρίτης εντολής, δι’ ής άπηγορεύετο ή λήψις τοΰ όνόματος τοΰ θεοΰ 
έπΙ ματαίφ, ήσφάλιζον ούτοι καί έβεβαίουν διά τής εντελούς άποσπάσεως του όνό¬ 

ματος τούτου Ικ τής προφορικής χρήσεως. ΕΙς τήν παρά τοϊς Ίουδαίοις σύστασιν 
τοΰ κανόνος ή θεσμού τούτου ώθησε κατά πάσαν πιθανότητα τούς ιερείς δμοΰ μετά 
τοΰ εύλαβοΟς σεβασμού του ύψηλοΰ μεγαλείου τοΰ Θεοΰ, δν διήγειρεν έν τή ψυχή 
παντός πιστοΰ οΙαδήποτε άνάκλησις τοΰ δεσπότου καί κυβερνήτου τοΰ σύμπσντος 
κόσμου, καί τό δέος ετι προ τής άλαθήτως δρώσης ισχύος τοΰ όνόματος τοΰ Θεοΰ, 

ήν τοΰτο περιεβάλλετο καί διεδήλου άμα τή έξαγγελίφ αύτοΰ. Διά τής ισχύος ταύτης 
ήγετο είς άσφσλή έκπλήρωσιν παν, δ,τι διά τοΰ όνόματος τοΰ Θεοΰ έκυροΰτο καί 
έβεβαιοΰτο ού μόνον έν προσευχαΐς και δρκοις, άλλα καί έν κατάραις έτι. Ουτω 
μόνον έν τοίς Ιεροΐς βιβλίοις παρέμεινε τό δνομα τοΰ Θεοΰ ώς τι γεγρσμμένον ση- 
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έν σχέσει πρός τήν εκ μέρους τού Μωυσέως διενέργειαν παραδόξων «στ]· 

μεϊον λόγφ τοΰ καθήκοντος τής άθικτου καί ακεραίου διατηρήσεως τοΰ κειμένου 
αύτών. Έν τφ ναφ έγίνετο χρήσις τοΰ όνόματος τοΰ Θεοΰ ύπό του άρχιερέως κατά 
την τή ήμέρςι τοΰ εξιλασμοΰ καί τής διαλλαγής συντελουμένην εξομολόγησιν αύτοΰ. 

Παρά ταΰτα μετά πολλής έπιμελείας εμερίμνων οΐ Ιουδαίοι, δπως ή γνώσις τοΰ όνό¬ 

ματος τοΰ Θεοΰ περιορίζηται έν τινι εντελώς μικρφ κύκλφ. Ή εξαγγελία τοΰ όνό¬ 

ματος τοΰ Θεοΰ έθεωρεϊτο ώς τις τόσον σοβαρά πλημμέλεια ή αμαρτία, ώστε σοβα- 

ρώς έπιστεύετο, δτι μετά ταύτης εύλόγως συνήπτετο ή άναπόφευκτος ποινή τής 
απώλειας τής αιωνίου ζωής. Και αυτοί έτι οί ιερείς τοΰ ιουδαϊκοΰ λαοΰ σπανίως 
έπετύγχανον, δπως άκούσωσι τό άγιον δνομα, καί τοΰτο, διότι έν τφ ναφ τά πάντα 
επίτηδες καΐ έκ προνοίας ουτω πως διετίθεντο, ώστε ούχί ακουστόν νά παραμένη 
τοΰτο καί τότε ετι, δτε ό άρχιερεύς έξήγγελλεν αύτό’ ( πρβλ. Α. 8 ο Ιι 1 3 ί Ι β γ^, έ.ά., 

σ. 400, σημ. 68). Έν ελληνικαϊς περιοχσϊς ούδεμία δημοσία χρήσις τοΰ όνόμα¬ 

τος τοΰ θεοΰ εγίνετο, εΐ και κατά τούς περσικούς χρόνους αί ΙουδαϊκαΙ κοινό¬ 

τητες έν ΑΙγύπτφ ’Ιαώ ετι Ικάλουν τόν Θεόν αυτών* (πρβλ- Α. 8 ο 1ι 1 & ί ί β γ®, 

αύτ., σ. 400, σημ. 69). Τούτου ένεκα μεμονωμένως έπιφαίνεται ό τύπος ούτος τοΰ 
όνόματος τοΰ Θεοΰ εν τή ελληνική γραμματείς· (πρβλ. \ν. Ρειρθ-Ο. Ε. Ββπδβ- 

ΙδΓ, ε.ά., III 1 [1863- 1870^1 531 όέν λ.: < Ίαώ »). Τούναντίον πάσα γνώσις τοΰ 
βιβλικού τύπου τοΰ ονόματος τοΰ Θεοΰ αφανίζεται εντελώς, δπερ ούχί εύχερώς θά 
συνέβαινεν, εί τούτου έγίνετο ετι χρήσις κατά τά πρώτα έτη τής έν ελληνικαϊς χώ- 

ραις διασποράς τοΰ ιουδαϊκοΰ λαοΰ, Έν τφ Λευϊτ. 24, 16 αναγράφεται, δτι δέον, 
δπως θανάτφ θανατώται ό όνομάζων τό δνομα Κυρίου, δπως διά λίθων λιθοβολή 
αυτόν πάσα ή συναγωγή Ισραήλ. Ό όνομάσας τό δνομα Κυρίου δέον, δπως τελευτς, 
είτε προσήλυτος είτε αύτόχθων είναι οΰχος. Ακολούθως τούτοις ύφίστατο ήδη έν 
ταϊς συναγωγαϊς τοΰ 3ον π.Χ. αίώνος ούχί ή φράσις : «Διά τόν Ιεχωβά », άλλ’ ή 
φράσις: « Διά τόν υψιστον θεόν » καί ούτως ό Άρτάπανος θεοιρεϊ τό δνομα τοΰ 
Κυρίου ώς τι μαγικόν καί μυστηριώδες μέσον, ούτινος ή έξαγγελια ένεϊχεν υψηλήν 
δραστικήν ΐσχύν καί προυκάλει αποτελέσματα θαυμασίου καί έκπληκτικοΰ χαρακτή¬ 

ρας. Ουδείς τύπος ύφίσταται έν τή θρησκευτική γραμματεία των Ιουδαίων έν γένει, 
έν φ θά ήδύνατό τις, δπως παρατηρήση άπόκλισίν τινα έκ τοΰ κανόνος εκείνου, 
καθ’ δν τό δνομα τοΰ Θεοΰ εδει, δπως ύποδηλώται διά τής λέξεως άπλώς · « Κύ¬ 

ριος»· (πρβλ. Α. 3ο1ι1»ίίεΓ^, έ.ά., σ. 400, σημ. 70). Τό δνομα εκείνο, ούτι¬ 
νος ποιούνται χρήσιν οΐ "Ελληνες πρός άναπλήρωσιν ή άντικατάστασιν τοΰ κυρίου 
όνόματος τοΰ Θεοΰ, συμφωνεί κατά πάντα τοίς Ιπιτάγμασι και τφ νόμιρ τοΰ όφειλο- 

μένου τρόπου άναγνώσεως τής εβραϊκής Βίβλου. *0 νόμος τής υπό τι εύλαβές περι¬ 

κάλυμμα καί κατ’ άντικατάστασιν εξαγγελίας τοΰ ονόματος του θεοΰ ούθαμώς κατά 
ταύτα ήρξατο εν τή περιοχή τής έν ελληνικαϊς χώραις διασποράς τών Ιουδαίων, 

αλλά προήλθε πολλφ μάλλον έκ τοΰ Ιερατείου τής Ιερουσαλήμ. Ή ιστορία τοΰ όνό¬ 

ματος τοΰ Θεοΰ δμως μαρτυρεί, πόσον συνηνωμενος έν εαυτφ διά μέσου τών αιώνων 
παρέμεινεν δ Ιουδαϊσμός, Ή άξίωσις τής εύλαβοΰς αποφυγής τοΰ ύπό της Γραφής 
παραδεδομένου ονόματος τοΰ Θεοΰ έχώρησε βσθέως είς τόν καθημερινόν βίον τοΰ 
Ιουδαϊκού λαοΰ καΐ έκτενώς έδέσποσεν αύτοΰ" τή άξιώσει ταύτη προθύμως έπείθοντο 
πάσαι αΐ ευρέως άνά τόν κόσμον διεσπαρμένοι ιουδαϊκοί κοινότητες. 

Τό έθος ή δ θεσμός τής λεκτικής άναπληρώσεως ή άντικαταστάσεως τοΰ κυρίου 
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μείων» περιεχομένην παράδοσιν. Διά των σημείων τούτων άκριβώς εμφανί¬ 

ζει δ Μωυσης εαυτόν υπό τήν ΰψηλήν ιδιότητα του νομίμου απεσταλμένου 

και κήρυκος του Θεοΰ. 

ονόματος τοί5 ©εοίί Ιξώθει βσθ-μηδον έκ τής περιοχής τής συνήθους χρήσειος καΐ 

αυτά ετι τά άντί του ονόματος τουτου τεταγμενο ονόματα τής λεκτικής ταότης άνα- 

πληρώσεως ή άντικαταστάσεως καΐ δή και συνέβαινε τοΰτο ού μόνον Ιν Παλαιστινυ, 

αλλά κοί έν ταϊς χώροις τής δισσποράς τοΰ Ιουδαϊκού λοοΰ' παρά ταΰτα κατ* ού- 

δένα τρόπον ώς τις άφθεγκτος καΐ άρρητος έκηρύχθη ή λέξις τούλάχιστον : « Κύ¬ 

ριος». Κατά πάσαν άνάγνωσιν τής Βίβλου ήκούετο ή λέξις αΰτη ώς τό έν τφ κεί¬ 

μενη αυτής εγγεγρ^μμένον καΐ τεταγμένον ονομα τού Θεοΰ. Έπι πλέον παρέμεινεν 

ή λέξις αυτή έν χρήσει καΐ έν τοίς δρκοις, έν οΤς ήθελον οι ^Ιουδαίοι, δπως περι- 

βάλλωσιν έκάστοτε τδ όνομα τοΰ Θεοΰ διά χροιάς ΰψίστης κατά τό δυνατόν σεμνότη¬ 

τας και μεγαλοπρέπειας και διά των τίτλων έτι κραταιάς τίνος Ισχύος καΐ επιρροής. 

Έν τφ έλευθέρφ λόγφ όμως άπεφεύγετο ή χρήσις τής λέξεως ταύτης. Πανταχοΰ 

έκεϊ, ένθα παρίσταται ανάγκη δηλώσεως τοΰ όνόματος τοΰ Θεοΰ, άποφεύγουσι την 

χρήσιν τής λέξεως ταύτης ο τε Φίλων και ό Ίώσηπος. Έν ταΐς σχολαΐς τής Παλαι¬ 

στίνης προς δήλωσιν τοΰ Θεοΰ εγίνετο συνήθως χρήσις τοΰ όνόματος: «δ άγιος», 

φτινι προσετίθετο: «ευλογημένος είναι ο·δτος >· Έν τφ καΐ 2^ αιώνι μ.Χ. προς 

δήλωσιν τοΰ Θεοΰ έκτενώς έγίνετο χρήσις τής φράσεως : « πάτερ ημών ό έν τοϊς 

ούρανοΐς *. 

Έκ των προσδιοριστικών τοΰ όνόματος τοΰ Θεοΰ επιθέτων έτέλουν έν συνήθει 

και βεβαίρ: χρήσει τάδε: «ό υψιστος », «ό έλεήμων», «6 ευλογημένος». Την σημα¬ 

σίαν όνόματος τίνος τοΰ Θεοΰ αναλαμβάνει καΐ ή λέξις: «ό παντοδύναμος», καθά 

καΐ ή λέξις περαιτέρω : « Σαβαώθ *, ήης δηλοϊ κυρίως τάς τφ Θεφ άνηκούσας στρα¬ 

τιάς καί δυνάμεις, είναι δέ έκ των ολίγων εκείνων εβραϊκών λέξεων, αΧτινες καί εις 

των Ελλήνων την θρησκευτικήν γλώσσαν μετεχώρησαν. Και περιφράσεις τινές περαι¬ 

τέρω άνέλαβον τον χαρακτήρα καί τό κΰρος ονόματος τίνος τοΰ Θεοΰ, οίον: « οΐ 

ουρανοί», «ή οϊκησις » (δο. τοΰ Θεοΰ έν τφ ναφ ή παρά τή θρησκευτική κοινό- 

τητι), «ή δύνσμις», «ή μεγαλειότης », «ό τόπος», «ή λέξις» κ.ου.κ. (πρβλ. Γε- 

νέσ. 23, ΙΙ' *Ιερ. 7, 15* Α. 8 ο Κ1 & ί: ί; β ε,ά., σ. 400. σημ. 71). 

Ή άθικτος καί άσυλος άγιότης τοΰ θείου όνόματος ΰπηγόρευεν ετι καί τό 

καθήκον τής αγωγής εύκρινοΰς τίνος γραμμής διακρίσεως καί χωρισμοΰ μεταξύ τούτο 

μέν εκείνου, οπερ φέρει τό όνομα του Θεοΰ καί οΰτω ώς κτήμα αύτοΟ δηλοΰται, 

τοΰτο δέ εκείνου, δπερ διστελεΐ ύπό τάς έντολάς και την διάθεσιν τοΰ άνθρώπου. 

*0 πλήρης καί απαράβατος διαχωρισμός τοΰ «αγίου» άπό τοΰ «βεβήλου» καί 

«άνιέρου» άνέλαβε τόν τύπον κανόνος καΐ νόμου, δστις όλοτελώς ερρύθμιζε τής 

θρησκευτικής κοινότητας την στάσιν καί συμπεριφοράν. Άνάκλησις τής διά της εξαγ¬ 

γελίας τοΰ όνόματος τοΰ Θεοΰ πσραδόσεως αύτφ αντικειμένου τινός ώς κτήματος 

αύτοΰ ρητώς άπηγορεύετο. Έν σχέσει προς την εποχήν τής ενάρξεως των ελληνικών 

χρόνων μαρτυρεϊται τοΰτο διά τοΰ εξής κυρίως πράγματος, δτι δηλαδή ό Θεόφρα- 

στος έν τφ βιβλίφ αύτου: «Περί νόμων» {παρ’ Ίωσ. περί τής άρχαιότ. Ίουδ. 

[ = άντιρρ. προς Άπ. ) I 22 [ — § 166 κέ|. — V, 1889, ρ. 31, 10 κέξ. Νΐεδθ ] ), 

λέγων περί των Τυρίων νόμων, δτι ούτοι έκώλυον τοΰ όμνύειν ξενικούς όρκους, 

καταριθμεί μεταξύ τούτων καΐ τόν « κορβάν » καλούμενον όρκον χών Ιουδαίων, δστις 

εκ τής διαλέκτου τών Εβραίων μεθερμηνευόμενος « δώρον Θεοΰ » δηλοϊ. Ακολού¬ 

θως τούτοις ούδαμώς παρά Δανιήλ 5, 1 κέξ. άποβάλλουσι τήν αγιότητα και Ιερότητα 

15 - 5 -1961 

Ό Ιουδαίος λόγιος Άρτάπονος καί τό έργον αύτου 805 

Έκβαλών δ Ιουδαίος ξένος κατόπιν σχετικής τού βασιλέως άξιώσεως 
τήν ράβδον, ήν εΐχεν, έποίησεν δφιν, πτοηΟέντων δέ πάντων έπιλαβόμενος 
τής ουράς ύψωσε τόν δφιν και μετεποίησε τούτον είς ράβδον πάλιν 
Ή Ιν τή παρανράφφ ταύτη κείμενη φράσις: «...σημεΐόν τι αύτφ (δο. 

τφ βασιλεϊ) ποιήσαι (δο. ’Αρτάπανός φησιν είπεϊν τόν βασιλέα)» άνακαλεΤ 
εις τήν μνήμην ημών τήν φράσιν τής « Εξόδου »-: « εάν δέ μή πιστεΰσωσί 
σοι μηδέ είσακουσωσι τής φωνής τού σημείου τού πρώτου, πιστεΰσουσί σοι 
τής φωνής τού σημείου τού δευτέρου». Κατά ταύτα επί τού προκειμενου 
είχεν δ Άρτάπανος πρό οφθαλμών τήν « "Εξοδον ». 

Αι φράσεις τής εν λόγφ παραγράφου τού ’Αρταπάνου: «τόν δέ Μώυ- 

σον... ράβδον Ικβαλόντα δφιν ποιήσαι {δο. 'Αρτάπανός φησι)» καί: 

« ...Ιπιλαβόμενον τής ουράς (δο. τόν Μώυσον),.. » άνακαλούσιν ομοίως εις 
τήν μνήμην ημών άντιστοίχως τάς φράσεις τής « Εξόδου»®; « είπε δέ αύτφ 
(δο. τφ ΜωυσεΤ) Κύριος: (Τί τούτο εστι τό εν τή χειρί σου ;), ό δέ εΤπεν: 

(Τάβδος) και είπεν: (Τϊψον αυτήν ΙπΙ τήν γην) και ερριψεν αυτήν επί 
τήν γην και εγένετο δφις » καί: « καΐ είπε Κύριος προς Μωυσήν: ("Εκτει- 

νον τήν χεϊρα και έπιλαβού τής κέρκου), εκτείνας οΰν τήν χεΐρα επελάβετο 

αύτών τά άγγεϊα τοΰ ναού διά τής καταστροφής τούτου* (πρβλ. Α. 8 ο Ιι 1 3,ί ί θ γ®, 

έ.ά,, σ. 401, σημ. 72). ΟύχΙ Ιλσχτον βαθέως έχώρησε περαιτέρω εις τόν βίόν τών 

Ιουδαίων καΐ εδέσποσεν αυτοΰ καί δ θεσμός έκεΤλ-ος, καθ’ δν άπηγορεύετο ή χρή¬ 

σις πράγματός τίνος, δπερ ξένφ τινί θεφ άφιερώθη διά τής εξαγγελίας τοΰ όνόματος 

αύτοΰ. Τίνα τοΰτο σημασίαν κατέχει, δηλοϊ έπεισόδιόν τι συμβάν έν τή όλοτελώς 

εξελληνισμένη πόλει τής Καισαρείας, έν η μεΤζον τοΰ ραββίνου κΰρος είχεν ό τελώ¬ 

νης* καί έν τή πόλει ταύτη λοιπόν Ιουδαίων καί Ελλήνων άλλήλοις εριξόντων περί 

τής κτήσεως χωρίου τινός παρά τήν συναγωγήν κειμένου στασιαστής τις Καισαρεύς 

γάστραν κατσστρέ·ψας έπέθυε παρά τήν είσοδον τής συναγωγής δρνεις. Τοΰτο άνηκε- 

στως παρώξυνε τού; Ιουδαίους ώς υβρισμένων μέν τών νόμων αύτών, μεμιασμένου 

δέ τοΰ χωρίου* ( Ίώσ. Ιστορ. Ιουδ. πολ. II 14, 4 κέξ. ( = § 284 κέξ. = VI, 1824, ρ. 

208 κΙ|. Νίοδε). Καί εν τή πόλει ταύτη λοιπόν ήδυνήθη "Έλλην τις, δπως άχρη¬ 

στον καταστήση παρά τοϊς ’Ιουδαίοις τήν είς τήν συναγωγήν άγουσαν στενωπόν διά 

τής επ’ αύτής τελέσεως θυσίας πτηνών. Καί τό έδαφος ετι στενωπού τίνος Ιδει, δπως 

άποφεύγηται, ει ερρευσεν ήδη επ’ αύτοΰ αΤμα θυσίας. Τόσον ευρέως καί έν αύχή 

έτι τη Καισαρείφ έξετείνετο 6 θεσμός έκεϊνος, καθ' δν πάν, ο,τι άφιερώθη τοϊς 

θεοϊς, « απόβλητον » ήτο καί περιέπιπτεν είς τήν χώραν τής ρήτρας εκείνης τοΰ Δβυ- 

τερ. 13, 17, καθ’ ήν ούδέν άπό τοΰ αναθέματος εδει, δπως προσκολληδή έν τή χειρί 

τοΰ πιστού Ιουδαίου* {πρβλ. Α. 8 ο 1ι 1 & ί Ι βγ^, έ.ά., σ. 401, σημ. 73). 

^ Πρβλ. τήν Ιστορίαν τών θαυμάτων τοΰ Μωυσέως καί τών πληγών του αίγυ- 

πτιακοΰ λαοϋ έν Έξόδ. 7 κέξ. — παρά Φίλ. περί τοΰ βίου Μωυσ. I 16 (=§ 91 

κέξ, = IV [ 1902 ] 140 κέξ. Οοΐιη) καί παρ’ Ίωσ. ιουδ. άρχαιολ. II 13 κέξ. {=§ 

284 κεξ. = I [ 1887 ] 142 κέξ. Νΐοββ ). 

* Έξοδ. 4, 8. 

® ’Έξοδ. 4, 2 κέξ. —4, 4. 

ΒΠΕΤΗΡΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 'Ετββ Λ’ 20 
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της κέρκου... Άλλαχοΰ της «Εξόδου»® λένεκα, δτι ό Μωυσης όμοΰ 
μετά τοϋ αδελφού αΰτοΰ Άαρών ήλΐ)εν εις τον Φαραώ και οτι ο Ααρων 
κυρίως ερριψε την ράβδον αυτοΰ ενώπιον τοΰτου καΐ των ι'ίεραπόντων αΰτοΰ. 

Προφανώς εκ των δυο τούτων παραδόσεων τής «Εξόδου » την πρώτην 
κυρίως άνέλαβεν ό “Αρτάπανος έν τφ ερνφ αυτοΰ. Παρ’ Ίωσήπφ^ ό Μωυ¬ 

σης κυρίως, οΰχΐ δέ ό Άαρών, ρίπτει έπ'ι τήν γην τήν βακτηρίαν αΰτοΰ καΐ 
μεταβάλλει τούτην εις δφιν, εΐτα δέ αναλαμβάνει ταύτην έκ τής γης και έπα- 

νάγει ταύτην είς τήν προτέραν μορφήν. Κατα ταΰτα δ Ιωσηπος εχει επι τοΰ 
προκειμένου προ οφθαλμών ώς πηγάς αΰτοΰ ή τήν πρώτην των ανωτέρω 
παραδόσεων τής « Εξόδου » ή τήν Μεσιν τοϋ Άρταπάνου. Παρά Φ[λωνι 
αλλαχού μέν ^ δ Μωυσής, αλλαχού δέ^ ό Άαρών, ρίπτει τήν ράβδον έπι τήν 
γην. Κατά ταΰτα δ λόγιος οΰτος είχε προ οφθαλμών άμφοτερας τάς παρα¬ 

δόσεις τής « Εξόδου» ή και τήν διήγησιν εη τοΰ Άρταπάνου. 
Έν τή « Έξόδφ »^ λέγεται περαιτέρω, οτι δ Φαραώ ευθύς μετά ταΰτα 

συνεκάλεσε τούς σοφιστάς τής Αίγυπτου και τούς φαρμακούς αυτής και δτι 
οί « επαοιδοί » τών Αιγυπτίων διά των φαρμακείων αυτών τά αυτά έποίησαν, 
άπερ και ό Άαρών, ήτοι ερριφεν έκαστος αυτών τήν ράβδον αΰτοΰ, ητις 
ευθύς δράκων έγίνετο, δτι δμως πάσας τάς ράβδους ταύτας κατέπιεν ευθύς 

αμέσως ή ράβδος τοΰ Άαρών 

§28. 

Μετά τοϋ ανωτέρω καταγραφέντος θαύματος « θέας» επισυνάπτεται 
παρ’ Άρταπάνφ ευθύς αμέσως καί άλλο τι θαΰμα « θέας^»- ΠροελΟών ο 
Μωυσής μικρόν τι έπάταξε τον Νείλον διά τής ράβδου αΰτοΰ, μεθ^ ο δ ποτα¬ 
μός πολύχους γενόμενος ήρξατο κατακλύζων ολην τήν Αίγυπτον* από τότε δέ 

1 Έν Έξόδ. 4, 29 κέξ. τό αύιό ΰαΰμα δμοΰ μετ’ άλλων #·αυμάτων έπιτελεϊ ό 

Μωυσής ο,ΰθ-ις ενώπιον τής γερουσίας τών υιών “Ισραήλ και ενώπιον εν γενει του 

ιουδαϊκού λαοΰ, δστις έπίοιευσε καί έχάρη, 6τι·έπεσκέψατο ό Θεός τούς υίους Ισραήλ 

καί εΐδεν αύτών τήν ΰ’λϊ'ψιν, και κύψας προοεκύνησεν. 

2 Έξοδ. 7. 10 κέξ. ^ 
Ίώ«. ίο.δ. άοχα.ολ, II 12, 8 ( = § 272 = I ( 1887 1 140, 10 χε|, Νιβ86)· II 

13, 3 ( = § 287 = αύί. ρ. 143, 12 κέ|.). ^ ^ ν 
. Φίλ. πίι.1 χοΰ |3!ον Μ,ο™. I 14 ( = ? 77 χί|. = IV [ 1902 ] 137 χ.ξ, Οοΐιη). 

δ φίλ. αύτ. 1 16 ( = § 91 = αύτ. ρ. 140 κέξ.). 

6 Έξοδ. 7, Π κέξ. 
7 Έν σχέσει προς τήν παράδοσιν ταύτην πρβλ. Η. Ο τ ε 8 5 ιη & η η, Μοδβδ ΐι. 

δοίηβ Ζοίΐ σ 88 κέξ., οστις παραπέμπει εν αναφορά προς τά επεισόδια ταΰτα και 

εϊς τινα όμοίας ΰφής αΙγυπτιακήν Ιστορίαν μαγείας, ήτις περιέχεται έν τφ παπύρφ 

\νβ5ίθ&τ. Πρβλ. έτι επί τοΰ προκειμένου Α. Εττη&η, Όΐδ αδίΥρΙίδΟΠΟ Κείιροη', 

σ. 167 κέξ.: Βίε ΖδΐιθεΓεί· τοΰ αύτοϋ, Οίβ ΒίίβΓδΙτίΓ άετ Α^γρίετ· ΟεάίοΙιίε, 

ΕτζαΠΙαπ^βπ ιιηά ΕεΙ^ΓδαΛεΓ αυδ όειη 3· 2. Ι&ΙΐΓίαμδθηά ν. ΟΙιγ. Εειρζιε 

1923, σ. 66 κέξ. 
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και ή κατάβασις αΰτοΰ γίνεται. Συγκεντρωθέν δέ τό ΰδωρ τοΰ ποταμού μετά 
τήν κατάκ?ιυσιν εις ώρισμένους τόπους και λίμνασαν κατέστη δυσώδες καΐ 
οΰτω διέφθειςε τά ποτάμια ζφα, έφθείροντο δέ και οι λαοί διά τήν δίψαν. 

Έκ τοΰ έν τφ κειμενφ ΰπάοχοντος επιρρήματος: «μικρόν», δι* οΰ 
προσδιορίζεται ή μετοχή: «προελθών», προκύπτει, δτι τό άνάκτορον τοΰ 
Φαραώ ^κειτο παρά τήν όχθην τοΰ ποταμού. 'Η φράσις: « ...τή ράβδφ πατά- 

ξαι (δο. τον Μωυσέα Άρτάπανός ςρησιν)» ανακαλεί εΐς τήν μνήμην ήμών 
τήν φράσιν τής « Εξόδου » *: « καΐ έπάρας { δο. ό Μωυσής ) τη ράβδφ αΰτοΰ 
έπάταξε τό ΰδωρ», ήν επί τοΰ προκειμένου είχε κατά πάσαν πιθανότητα 
προ οφθαλμών 0 Άρτάπανός. 

Έν τή « Έξόδφ » ® τό περί τον Νείλον θαΰμα αποτελούν τήν πρώτην 
πληγήν τών ΑΙγυπτίων συμβαίνει οΰχί τήν πρώτην ήμέραν τής συναντήσεως 
τοΰ Μωυσέως μετά τοΰ Φαραώ, άλλα τό πρωί τής επομένης, έπΙ πλέον δέ 
οΰδέν λέγεται ενταύθα περί τίνος κατακλύσεως τής χώρας ΰπό τοΰ Νεί?ωυ, 

άλλ’ απλώς τοΰδε τοΰ σημείου μόνον γίνεται κυρίως μνεία, δτι δηλαδή το 
ΰδωρ πληγέν διά τής ράβδου μετεβ?ιήθη είς αίμα, ου ένεκα έτελεύτησαν οί 
ιχθύες οι εν τφ ποταμφ καΐ δύσοσμος κατέστη οΰτος, οί δέ Αιγύπτιοι οΰδα* 

μώς ήδύναντο, όπως πίωσι τό ΰδωρ αΰτοΰ. Παρά Φίλωνι ® άναγινώσκομεν, 

δτι τοΰ αδελφού τοΰ Μωυσέως κατενεγκόντος κατόπιν θείας προστάξεως τήν 
βακτηρίαν έπι τον ποταμόν οΰτος μεν ευθύς από τής Αιθιοπίας μέχρι τής 
θαλάσσης εις αίμα μετεβ?ι.ή9η, λίμναι δέ καί διώρυχες καί κρήναι καΐ φρέατα 
καί πηγαΙ και πάντα έν γένει τά κατ’ Αίγυπτον ΰδατα όμοΰ μετά τοΰ ποτα¬ 

μού μετεποιήθησαν εις αιμα* ένεκα απορίας ποτίμου ΰδατος άνέσκαπτον τάς 
παρά τάς οχθας περιοχάς, αί δ’ άποτεμνόμεναι φλέβες, καθά ακριβώς εν ταϊς 
αίμορραγίαις, κρουνηδόν αυλούς ήκόντιζον αίματος οΰδεμιάς που διαφαινο- 

μένης διαυγούς λιβάδος' καί τά γένη τών ιχθύων άπαντα έναπέθνησκον άτε 
τής ζωτικής δυνάμεως φθοροποιόν δράσιν άναλαβούσης' τά πάντα άνεπλή- 

σθησαν δυσωδίας τοσούτων σωμάτων άθρόως σηπομένων' πολύς δέ και 
άνθρώπων δχλος ΰπό δίψης διαφθαρείς έκειτο σωρηδόν ΙπΙ τών τριόδων 
άτε τών οικείων οΰδαμώς δυναμένων, δπως εκκομίζωσιν έπΙ τά μνήματα 
τούς άποθνήσκοντσς. Καί παρ’ Ίωσήπφ^ άναγινώσκομεν ομοίως, δτι ό ποτα¬ 

μός « αιματώδης » κατέστη κατ’ εντολήν τοΰ Θεοΰ, άλγήματα δέ καί πίκραν 
οδύνην προσέφερε τοΐς πίνουσιν έξ αΰτοΰ. Έπι τοΰ προκειμένου 0 Ρτειι· 
άοηϋΐιιΐ, δστις νομίζει, δτι 0 Άρτάπανός κατά τήν συγκρότησιν τοΰ έργου 
αΰτοΰ ώφειλεν οπωσδήποτε, δπως άντιγράψη τήν Βίβλον, εκφέρει τήν ΰπό· 

1 Έξοδ. 7, 20. 

2 Έξοδ. 7, 14 κέξ. — Πρβλ. Ψαλμ. 77 (78), 44- 104 (105), 29· Σοφ. Σολ. 11,6. 

^ Φίλ. περί τοΰ βίου Μωυσ. I 17 ( = § 99 κέξ. = IV [ 1902 ] 143, 1 κέξ. Οοΐιιι). 

^ Ίώσ. II 15, X (—§ 294 = 1 [ 1887 ] 145, 1 κέ|. Νΐ€86). 
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νοιαν^, δτι ό Πολνΐστωο κατά την αντιγραφήν των αποσπασμάτων τοι5 έν 
λογφ ^Ιουδαίου λογίου παρενόησε καΐ παρεποιησε ταυτα ί.άγφ ούχΙ άκριβοΟΰ 
και εντελούς άναγνώσεως αυτών καΙ καταγραφής. Περιγραφή τις μεγάλης 
τίνος πλημμύρας των ΰδάτων του Νείλου ώς τίνος φθοράς του οικονομικού 
πλουτου τής χώρας και εν γένει καταστροφής ένανηοΰται εκτενώς πάσαις 
ταϊς οΐκείαις πληροφορίαις πολυαρίθμων συγγραφέων, καθ* άς ή πλημμύρα 
αυτή εΐχεν Ιν τή χώρςι την σημασίαν ούχι ατυχήματος, άλλ* ευλογίας πολλφ 
μάλλον και πηγής άφθονου και ανεξάντλητου πλουτου Μετά γεγονοτο^ 

τίνος πλημμύρας των ύδάτων του Νείλου έν τή εκατέρωθεν των οχθών αδτοΰ 
εκτεινόμενη κοιλάδι μόνον ή έννοια τής ευλογίας, τής ευφορίας και τής ευτυ¬ 

χίας ήδΰνατο, όπως συνδυασθή, ο^ιχι δέ ή έννοια τής φθοράς και τής κατα¬ 

στροφής. Πάν τμήμα του εδάφους τής κοιλάδος ταυτης, δπερ ουχι ΰπδ των 
ιερών κυμάτων του Νείλου έκαλΰπτετο εν τή άνόμβρφ ταΰτη καΐ ξηρ$ χφρα, 

παρέμενε άγονος και άκαρπος άμμος. “Όσον ΰψηλότερον ανέβαιναν τά υδατα 
του ποταμοί5, έπι τοσοΰτον έκτενέστερον άνέδιδεν ή πλουσίως οΰτω διαβρε- 

χομένη και γονιμοποιουμένη γή τους άνεξαντλήτόυς αυτής καρπούς του πλού¬ 

του και τής ευδαιμονίας. Τούτων πάντων ένεκα συνάγει έπι του προκειμένου 
δ ΚΓεαάοπΙΙι&Ι το συμπέρασμα, δτι έν τή πρωτοτύπφ αύτοΰ συγγραφή κατά 
πάσαν πιθανότητα έποιείτο λόγον δ *Αρτάπανος οΰχΐ περί συνήθους τίνος έπι* 

1 ΚΓΟίϊάοητίιειΙ, ε.ά., II (1875 ) 159. 

2 Πρβλ. Ήροδ. II 14, 1 κέ|. - Πλατ. Τίμ. ρ. 22 ά κέξ, —’Ισοκρ. λόγ. XI. 

Βονσ. 11 κεξ., ρ. 223 κέξ. *Ενταΰ·θ·α λέγει 6 Ισοκράτης περί του Βουσίριδος, δτι 

οΰτος έν Α’ιγύπτίρ κατεστησατο την βασιλείαν αΰτοΰ προκρίνας, δτι ή εκεί οϊκησις 

ού μόνον εκ των παρουσών, άλλ’ έξ άπασών, των οικήσεων διέφερεν. Ούτος εβλε- 

πεν, δτι οί μέν άλλοι τόποι ούχΙ εύκαίρως ουδέ εύαρμόστως είχον προς την τοΰ σύμ· 

καντος φύσιν, άλλ* δτι άλλοι μέν τούτων υπ* όμβρων κατεκλυζοντο, άλλοι δέ υπό 

καυμάτων διεφθείροντο, ένφ ή Αίγυπτος έν καλλίστφ μέν μέρει του κόσμου έκειτο, 

πλεΐστα δέ και παντοδαπώτατα ήδύνατο, όπως φέρη, δι’ άΐΐανάτου δέ τείχους, του 

Νείλου, ήτο τετειχισμένη, δστις ού μόνον φυλακήν, άλλα και τροφήν Ικανήν, πάρει- 

χεν αυτή έκ φύσεω; άνάλωτο; μέν ών καΐ δύσμαχος τοϊς επιβουλεύουσιν, εύάγωγος 

δέ καΐ προς ττολλά χρήσιμος τοίς εντός αυτού κστοικούσιν. Πρός τοϊς προειρημένοις 

και τήν δύναμιν ετι των κατοίκων τής Αίγυπτου πρός την τής γής εργασίαν ίαόθεον 

καχέστησεν ό Νεϊλος' τοϊς μέν άλλοις ονδ'ρωποις ό Ζευς είναι ταμίας των όμβρων και 

των αύχμών, παρά τοϊς Αίγυπτίοις δμως έκαστος αυτών αυτός έαυτφ κύριος κατέστη 

άμφοτέρων τούτων. ΕΙς τοσαύτην υπερβολήν ευδαιμονίας ήλβ·ον οί Αιγύπτιοι, ώστε 

διά τήν αρετήν καΐ τήν φύσιν τής χώρας και διά τό πλήθος των πεδιάδων ήπειρον 

έκσρποΰντο, διά τήν διάθεσιν δέ τών περισσευόντων και τήν εισαγωγήν των έλλει- 

πόντων, ατινα εύχερώς συνετελούντο διά τής δυνάμεως τοΰ ποταμοί, νήσον ούτοι 

κατώκουν κύκλφ τήν χώραν περιέχων ό ποταμός και πάσαν τούτην θιαρρέων πολλήν 

ευπορίαν παρεσκεύαζεν έκάστοτε τοϊς κατοίκοις έν άμφοτέροις ταϊς περιοχαΐς ταύ- 

ταις τοΰ οίκονομικοΰ βίου. Πρβλ. έτ» Δνοδ. I 30 κέξ,—Ιλ. Ι/βρ5ίιΐ3, έ.ά., I 

( 1849 ) 24. 
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κλύσεως τών ύδάτων τού Νείλου, καθά εμφανίζει τούτον λέγοντα ο τά απο¬ 

σπάσματα αυτού διασώσας Πολυΐστωρ, αλλά περί πλημμύρας τίνος πολλφ 
μάλλον αύτών δυσωδών πρότερον καταστάντων λόγφ τής μεταβολής αυτών 
είς αίμα. Προς κύρωσιν τής δρθότηιος τής θεωρίας αύτοΰ ταύτης υπομι¬ 

μνήσκει ημάς ό ΚΓομάοηίΙι&Π το γεγονός, δτι ολίγον κατωτέρω τής διηγή- 

σεως αυτού, έν Γ 30 δηλονότι, λέγει δ *Αρτάπανος, δτι οΐ Αιγύπτιοι ιερείς 
κατά διαταγήν τού βασιλέως « μετέχρωσαν » τον ποταμόν. Πώς θά έποιείτο 
δ Άρτάπανος λόγον περί αλλαγής τού ερυθρού χρώματος τών ύδάτων άνευ 
προηγουμένως μνείας γεγονότος τινός, καθ* δ ταύτα εις αίμα μετεβλήθησαν ; 

'Η θεωρία αύτη τού ΡΓοαάοηίΙιαΙ φαίνεται μοι παρά τά προσαγόμενα 
εύλογα επιχειρήματα ούχι κατά πάντα εύ'στοχος. *Εν πρώτοις παρατηρητέον, 

οτι δ Νείλος ούχΙ πάντοτε σωτηρίαν καΐ εύδαιμονίον έφερε τοϊς Αίγυπτίοις 
διά τής ύπδ τών ύδάτων αύτού κατακλύσεως τής ξηρά; αύτών χώρας, αλλά 
καΐ πολλούς κινδύνους έτι, φθοράν καΐ καταστροφήν. Παρά Διοδώρφ* άνα- 

γινώσκομεν, οτι κατά τήν «άνάβασιν» τού Νείλου ή πρόσοψις τών χειρο¬ 

ποίητων εκείνων χωμάτων, έφ* ών άτε τής χώρας πεδιάδος ούσης έκειντο 
πόλεις τε και κώμαι και άγροικίαι, δμοία έγίνετο ταϊς Κυκλάσι νήσοις. Έκ 
τών χερσαίων θηρίων τά πολλά μέν περιλαμβανόμενα ύπδ τού ποταμού διε- 
φθείροντο βαπτιζόμενα είς τά ύδατα αύτού, τίνά δέ διεσφζοντο έκφεύγοντα 
είς τούς ύψηλοτέρους τόπους. Τά βοσκήματα κατά τον τής «άναβάσεως» 

χρόνον διετρέφοντο έν ταϊς κώμαις και ταϊς άγροικίαις προπαρασκευάζομε- 

νης αύτοΐς τής δεούσης τροφής. Οί δχλοι άπηλλαγμένοι δντες τών έργων 
αύτών κατά πάντα τον τής πληρώσεως χρόνον Ιτρέποντο είς άνεσιν συνεχώς 
εστιώμενοι και άνεμποδίστως άπολαύοντες πάντων τών εις ήδονήν συντε- 

λούντων πραγμάτων. Διά τήν αγωνίαν, ήτις λόγφ τής « άναβάσεως » τού 
ποταμού άνεπτΰσσετο παρά τοϊς άνθρώποις, κατεσκευάσθη ύπδ τών βασι¬ 

λέων έν Μέμφει Νειλοσκοπεϊον' έν τοΰτφ τήν άνάβασιν » ακριβώς έκμε- 

τρούντες οί τήν διοίκησιν τούτου έχοντες έξαπέστελλον είς τάς πόλεις έπιστο- 

λάς διασαφούντες, πόσους πήχεις ή δακτύλους άνέβη δ ποταμός και πότε 
ήρξατο ή έλάττωσις αύτού. Διά τοΰ τρόπου τούτου δ λαός λαμβάνων γνώσιν 
τής εις τδ εναντίον μεταβολής τής αύξήσεως τών ύδάτων τούτο μέν άπηλλάσ- 

σετο τής αγωνίας, τούτο δέ προεπεγίνωσκεν ευθύς αμέσως τδ πλήθος τών 
έσομένων καρπών, επειδή άπδ πολλών χρόνων ήσαν παρ* Αίγυπτίοις ακρι¬ 

βώς άναγεγραμμέναι αί παρατηρήσεις αΰται. Παρά ταύτα τδν λόγον τής ύπδ 
τού Άρταπάνου έσκεμμένως ΙπΙ τού προκειμένου συντελεσθείσης μεταποιή- 

σεως τής οίκείας βιβλικής παραδόσεως εύρίσκομεν κυρίως, δταν λάβωμεν προ 
οφθαλμών, δη ο Ιουδαίος ούτος λόγιος έν τή προκειμένη εκθέσει αύτοΰ 

^ 1. ΚΓ6ΐι<3ςη11ι&1, ε.ά., II ( 1875) 217. 

2 Διόδ. I 36, 8. Πρβλ. Ήροδ. II 97, 1. 
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εσπουδαζεν, δπως τό « αίτιον » του Ι'χτοτε συχνάκις εν ΑΙγΰπτφ παρουσιαζο- 

μένου παραδοξοτάτου καΐ σπουδαιότατου αμα φαινομένου εκείνου της διογκώ' 

σεως των ύδάτων του Νείλου και τής ευεργετικής οδτω κατακ?^ΰσεως ύπ* αυ¬ 

τών τής χώρας συνδυάση κυρίως ίιπό τινα ιουδαιόφρονα προφανώς ερμη¬ 

νείαν μετά τής περιέργου παρατηρήσεως, δτι τούτο οΰδέν άλλο παρίστα ή 
τήν περαιτέρω άπλώς ενέργειαν παλαιάς τίνος ύπερφυοΰς και θαυμασίας δρά- 

σεως μεγάλου τίνος Ιουδαίου άνδρος, του Μωυσέως δηλονότι' « άπδ τότε δε 
και την κατάβασιν αύτοΰ γίνεσθαι» λέγει σχετικώς περί του ποταμού ό’Αρ- 

τάπανος. "Οτι διά τής «καταβάσεως» ουχΙ πτώσις, άλλ* υψωσις τουναντίον 
και διόγκωσις, των ύδάτων του Νείλου νοείται ενταύθα, άπέδειξεν ήδη δ 
ΚΓΟίιάεηΛ&Ι ^ άτυχώς δμως ούδέν παρετήοησεν δ λόγιος οΰτος έπΙ του έναρ- 

γώς ενταύθα λανθάνοντος σημείου εκείνου τής εκτάκτως φιλοπάτριδος καΐ 

« σωβινιστικής » τάσεως καΐ σπουδής του Ιουδαίου Άρταπάνου, δπως παν 
τοιοτρόπως όναδείξη τό θπερφυές, θειον καΐ άκαταμάχητον μεγαλεΐον του 
ομοεθνούς αυτφ Μωυσέως· Τό σημεϊον τούτο ακριβώς κατέχει επί του 
προκειμένου ιδιαιτέραν τινά σπουδαιότητα και σημασίαν. Την θεμελιώδη 
βάσιν και προϋπόθεσιν τής πλούσιας ευφορίας τής Αίγυπτου, τό θαΰμα 
εκείνο τής καθ* έκαστον έτος παραδόξου διογκώσεως του Νείλου, οπερ οΐ 
Αιγύπτιοι μέν άνήγον εις ευμενή τινα δράσιν μιας τίνος των φιλάνθρωπων 
αυτών θεοτήτων, τοϋ Χνουμ δηλαδή, του Φθά, του Ρά ή τής Iσιδος^ οΐ 
"Ελληνες δέ ήρμήνευον §πΙ τή βάσει των δεδομένων των φυσικών επιστη¬ 

μών^ καΐ οΐ εύσεβεΐς Άλνεξανδρεΐς τέλος Ιθεώρουν ώς τι θειον δώρον τοϊί 
2σράπιδος αυτών τό περίεργον λοιπόν τούτο καΐ επωφελεστατον αμα φαι· 
νόμενον τής φυσεως εκτίθησι νυν ήμΐν δ Ιουδαίος *Αρτάπανος ώς τι δώρον 

1 ]. Ρ Γ 6 α θ 6 η ί1ι Λ 1, αΰτ., σ. 164, 217. Σήμερον έν τή δημώδει γλώσση 

λεγομεν : « κατέβασε ( = * πλημμυρησε » ) τό ποτάμι »' « κατεβασιά » = « πλημμύρα > 

κ.οΰ.κ. Περί πτώσεως των ΰδάτων καΐ επανόδου αυτών εις τήν κοίτην αυτών ποιεί¬ 

ται λόγον δ Άρτάπανος έν Γ 29 τό πρώτον: «τόν δέ Μώυσον πάλιν τή ράβδφ 

πατάξαντα τό ΰδωρ συστεΐλαι τό ρεΰμα ( 30. Άρτάπανος φησιν ) ». 

® Πρβλ, σχετικώς \ν- Ο γ ο χ 1 6 τ, ε.ά., II 1 ( 1890 - 1894 ) 455 κέξ. — \ν. Οα- 

ρβΠβ, ΌΪ6 Νίΐ5ο1ι·ννθ1ΐ6 εν: Νοπε ίϋτ άδδ Ιτίαδβίδοΐιβ ΑΙΙετΙαοι, 

ΟοεοΗίοΙιίβ ιιηά θβυΐΐδοΐιβ Ι^ίΙβΓΕίιΐΓ υηά ίύτ Ρ3ά&£;οβΐ1ί 33 ( 1914) 333, σημ. Β' 

Ο. ΚοεάοΓ, ϋτΐίΐιπιίεη ζΰΓ Κδΐί^ΐοη άβδ Μίεη Α^γρΐεπ. ϋδεΓδδίζΙ: υηά βίη- 

^εΐείΐεί. ^βη3. 1915 ( = Κ,βΐί^ίοδθ δΐίηιιιιοη άοΓ ΥδΙΙτεΓ. 4), τάς κατά τό Νιιηιβη- 

υηά 82ΐο1ΐΓε2ί5ί€Γ, σ. 3ί9α καΐ 3273. υπό τάς λέξεις άντιστοίχως ι Νΐΐ και ϋδβΓ- 

δοΐιτνεηιηηιηβ' παρεχομένας σελίδας· Η. Κοβδ, Α^^γρΙεη. ΤίίΒίη^^η 1928 (=Κ6- 

Η^ΐοπβ;€8θ1ιίοΙιΐΐ!θ1ΐ63 Ινθδβδυοίι. Ν. Ρ. 10), σ. 21. 

3 Πρβλ. λΥ. Ο&ροΠο, Ιά·, 33 (1914) 317 κεξ. 

^ Πςβλ. \ν. Ο&ροΐΐο, αύτ., σ. 354- Ο. ε ί π γ ο ί ο Η, Νουε ϋτίτιιηάεη 
ζιΐΓ 8&Γ3ρΪ5Γε1ί^ΐοη. Τϋδίη^βη 1919 (= δαΐππιίαπ^ §:εηΐ63ηνεΓδΙ&ηά1ίεΐ3εΓ Υογ- 

ί:Γ3§ε ηηά δοΙίΓΐίίεη αυδ όειη ΟεΜεΙ: άετ Τδεοΐοδίε αηά ΕεΙ:£ίοη52ε3ς1ιΐςΜε. 
86), σ. 17. 
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του θαυματουργού Μωυσέως. Ό "Ιουδαίος ουτος ώς « θειος άνήρ » διενερ¬ 

γεί τά πάντα μετά τής τελ^είας άρτιότητος και ανεξαρτησίας τής ιδίας αυτοΰ 
υπέροχου και άηττήτου Ισχύος, οΰχΐ δέ κατόπιν ειδικής τίνος υποδείξεως ή 
έντολ.ής ή βοήθειας τέλος του Ίε·χωβά, ώς τούτο έν τή « Έξόδφ » κυρίως 
συμβαίνει ^ Τούτων ούτως έχόντων καλώς κεΐται ή άνωτέρω καταγραφεΐσα 
φράσις ί « από τότε δέ καΐ τήν κατάβασιν αύτού (δο. τού ποταμού) γίνεσθαι 
(δο. ’Αρτάπανός φησιν}» εχουσα τήν έννοιαν, δτι από τής εποχής εκείνης 
τής υπό τού Μωυσέως έπιτελέσεως τού οικείου θαύματος διογκούται και 
πλημμυρεΤ κατ’ έτος δ Νείλος φέρων κατά τήν εκθεσιν τού Άρταπάνου 
ευφορίαν και ευδαιμονίαν. Διά ταύτα μετ* εκπλήξεως άναγινώσκω τήν άκα· 

τανόητον παρατήρησιν τού ΡΓΟΤίάοπΙΙι&Ι καθ" ήν έν τή φοάσει ταύτη τό 
μέν « από τότε » παρέχον, ώς εϊδομεν, τόν χρόνον τής πρώτης γενέσεως τού 
φαινομένου είναι δήθεν ανεξήγηταν, τό «γίνεσθαι» δέ θά ώφειλε δήθεν, 

δπως εις «γενέσθαι» μεταβληθή, δπερ δμως θά είχεν οΰχΐ τήν άπαιτουμέ- 

νην ενταύθα καΐ ανωτέρω ήδη άναγραφεϊσαν έννοιαν τού απαρεμφάτου τού 
ένεστώτος {παρατατικού}: « γίνεσθαι », τήν έννοιαν δηλαδή τής κατ’ έτος 
έπαναλήψεως τού φαινομένου τούτου, αλλά τήν άστοχον πολλφ μάλλον καΐ 
ούχι άρμοδίαν έννοιαν τού απαρεμφάτου τού αορίστου (συνοπτικού), τήν 
έννοιαν δηλαδή τής συνοπτικής έν τινι στιγμή θεωρήσεως τού φαινομένου 
τούτου ώς τίνος γεγονότος συμβάντος ήδη και συντελεσθέντος άπαξ διά παν¬ 

τός έν τφ παρελθόντι. Ούχι άπίθανον είναι, δτι δ Άρτάπανος κατά τήν 
πρώτην συγκρότησιν τής έν λόγφ έκθέσεως αύτού είχε προ δφθαλμών τήν 
«"Εξοδον» κυρίως καΐ ταύτην άντέγραφεν, δτι δέ κατόπιν μετεποίησε ταυ- 

την είς ύμνον τού Μωυσέως υπό τό κράτος άκαταμαχήτων συναισθημάτων 
εύνοίας καΐ στοργής έναντι τού λαού των "Ιουδαίων. "Εν τή εκθέσει ταύτη 
θεωρούμενη υπό τήν ύποτιθεμένην ταύτην μορφήν αυτής θά έγίνετο πιθα- 

νώταχα λόγος περί μεταβολής των ύδάτων τού Νείλου εις αίμα και μετά 
πολλής φυσικής άκο?.ουθίας θά συνήπτετο μετά τής εΐκόνος ταύτης ή άλλη 
εκείνη είκών τής « μεταχρώσεως » αυτών έκ μέρους των Αιγυπτίων ιερέων. 

Κατά τήν Ιουδαιόφρονα μετατροπήν τής έκθέσεως ταύτης ποιείται λόγον δ 
Άρτάπανος ούχΙ π^χον περί μεταβολής των ύδάτων τού Νείλου εις αίμα, 

άλλα περί τού κατακλυσμού απλώς τής χώρας ύπ" αυτών, δν υπό τήν έννοιαν 
τής ευεργετικής πλέον έν τφ μέλλοντι δράσεως αύτού έπΙ τήν οικονομίαν τής 
χώρας εν γένει προσγράφει ούτος τφ Μωυσεϊ ώς θειον έργον τού έξοχου 
τούτου άνδρός' παρά ταύτα έπελάθετο δ "Ιουδαίος λόγιος, δπως μετά τήν 
διαδικασίαν ταύτην άρμοδίως μεταποίηση καΐ τήν εικόνα τής υπό των 
ιερέων διενεργηθείσης μεταχρώσεως, ήτις ούχι άναιτίως ώθησε τόν Ριοιιάεη- 

^ "Εξοδ. 4, 1 κέξ. —7, 14 κέξ. και αλλαχού. 
^ ΡΓευάβηΙΙιαΙ, ε.ά., II ( 1875) 217. 
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Ιΐΐ3ΐ, εις την συναγωγήν εσφαλμένων επί τοί5 προκειμένου συμπερασμάτων^. 

Λέγων ό *Αρτάπανος έν συνεχείφ: « συναγαγόν δέ τό ύδωρ εποζέσαι 
καΐ τά ποτάμια διαορθειραι ζφα τους τε λαούς διά την δίψαν φθείρεσ-δαι» 

υπό την ανωτέρω ήδη εν νεοελληνική γλώσση άποδοθεΐσαν τφ χωρίφ τουτφ 
έννοιαν τής συγκεντρώσεως του ΰδατος του ποταμού έν ώρισμένοις τόποις 
καΐ τής περιαγωγής τοΰτου λόγφ λιμνάσεως εις την κατάστασιν τής δύσω* 

δίας, οΰ ένεκα έφθείροντο ζφά τε καΐ άνθρωποι, έχει βεβαίως προ οφθαλμών 
τάς οικείας εικόνας τής « Εξόδου »Δυσχερείας τινάς έπι τού προκειμένου 
παρέχει τοϊς ερμηνευταΐς ή μετοχή : « συναγαγόν » και τό άπαρέμφατον : 

«εποζέσαι». 

Παράδοξος, λέγει δ ΡΓεηάεηΐΙΐδΠ, είναι ή μετοχή: «συναγαγόν», εις 
ήν πρώτος, ώς γνωστόν, δ δίερίι&ηαε διώρθωσε την ούδεμίαν έννοιαν παρέ* 

χουσαν μετοχήν των χειρογράφων: « συναγαγών » καΐ ήν άνέλαβον κατόπιν 
πάντες οι έκδόται τού έργου τού Άρταπάνου, καΐ τούτο, καθά οΰτος περαι¬ 

τέρω λέγει, διότι τού «συνάγω» γίνεται πάντοτε χρήσις υπό μεταβατικήν 
μόνον σημασίαν, ένφ ενταύθα λόγφ των συμφραζομένων έχομεν χρείαν άμε- 

ταβάτου ρηματικής Ιννοίας πρός δήίω^σιν τής συγκεντρώσεως και συναγωγής 
των ύδάτων έν ώρισμένοις τόποις. "Ενεκα τοΰτου δέχεται δ ΚΓοηάεηΙΙΐδΙ, 
δτι έπι τού προκειμένου προέκυψε κατά πάσαν πιθανότητα ασάφειά τις και 
σΰγχυσις των εννοιών λόγφ συντμήσεως κυρίως, συγκοπής και βραχΰνσεως 
τού πρωτοτύπου έργου τού *Αρταπάνου έκ μέρους τού Πολυΐστορος, δστις 
μικρόν πολλάκις διαιρέρον είχεν ύπέρ διατηρήσεως άκεραίας καΐ πλήρους τής 
έννοίας τού συνόλου. Παρά ταύτα φαίνεται, δτι δ πολυμαθής άλλως τε και 
φιλολογικώτατος οΰτος μελετητής και ερευνητής κειμένων τής ελληνιστικής 
γραμματείας ούχι έπαρκώς εν τοίς έλληνικοΐς λεξικοΐς ήρεΰνησε τάς παντοει¬ 

δείς σημασίας τού εν λόγφ ρήματος* εΐ οΰτος έπραττε τούτο, θά εβλεπεν, δτι 
τού «συνάγειν» γίνεται χρήσις καΐ υπό άμετάβατον σημασίαν, την σημασίαν 
δηλαδή τής συγκεντρώσεως εις εαυτόν καΐ περιαγωγής εις κατάστασιν άγώ- 

νος, πάλης, μάχης, ήτις προκύπτει προφανώς διά τής παραλείψεως τής θέσιν 
αντικειμένου κατεχούσης αΰτοπαθούς άντωνυμίας: «έαυτόν», «έαυτούς», 

οΐον: « οί δέ (δο. Πολυδεύκης καΐ "Αμυκος)... | Ις μεσσον σύναγον φόνον 

1 'Ο ’Ιώσ. π 15, 1 ( = § 294 = 1 [ 1887 ] 145, 1 κε|. Νϊθεθ ) γράφων, ώς 

Είδομεν, οτι δ ποταμός « αίματώδης » κατέσεη κατ* εντολήν τοΰ Θεού, άλγήματα δέ 

καΐ πίκραν οδύνην προσέφερε τοϊς πίνουσιν έξ αύτοΰ, είχε προδήλως προ οφθαλμών 

ούχΙ τόν Άρτάπανον, άλλά τήν «^Έξοδον *. Παρά τα·5τα κσΐ ό Ιουδαίο; ούτος Ιστο¬ 

ρικός μετά πολλής ΐουδαιόφρονος μεροληψίας γράφει έν συνεχείςι περί χοΰ ποταμού, 

δτι οΰτος * ήν τοιοΰτος μεν Αιγυπτίοις, *Εβραίοις δέ γλυκύς και πότιμος και μηδέν 

τοΰ κατά φυσιν παρηλλαγμενος >. 

2 Έξοδ. 7, 14 κΙ|. —19 κεξ. 

3 ΡτδΐιάβηΙΙιαΙ, έ.ά., Π ( 1875 ) 217 κέ|. 
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άλλάλοισι πνέοντες» Θεόκρ. XXII 82* «...συναγαγών έκ μεταβολής δ Φιλο¬ 

ποίμην αΰτφ (δο. τφ τυράννφ τής Σπάρτης Μαχαλίδ(?) καΐ πατάξας τφ 
δόρατι καιρίως... » Πολΰβ. XI 18, 4 ( = ΙΙΙ [1893], 149, 20 κεξ. ΒΰΐίηοΓ- 

ΙΥοδδί:)· «άρχομένων δέ αυτών (δο. Τυρρηνών τε καΐ Ρωμαίων) συνάγειν 
είς χείρας... » Πλούτ- Ποπλικ. 9, 3 ( — βίοι ρ. 101ο). Κατά ταύτα λίαν 
δρθώς μεταφράζουσι τήν μετοχήν : « συναγαγόν » έν τφ έν λόγφ χωρίφ τού 
’Αρταπάνου άμεταβάτως, υπό τήν έννοιαν δηλαδή τής συγκεντρώσεως των 
ΰδάτων καΐ τής περιαγωγής ούτως αυτών εις κατάστασιν τινα τε?νματώδους 
λιμνασίας, δ τε νίβ-ΟΓαδ: Μοχ οοΐΐεοΐ&δ οί δϋδ^ηαηίοδ ρ&δδίιπ 8,(ΐιΐ35... 

καΐ δ ΜΓΕδ έν τφ οίκείφ ΰπομνήματι αυτού: η&οΐιάοπι €3 (δο. το ύδωρ) 

δίοΐι ίη Τίΐιπρείη ^Όδειηιιιιείί; Η&Πο. Τήν έννοιαν ταύτην παρέχει ήμιν ή 
«Έξοδος»^ διά τής φράσεως: «...εκχεινον τήν χεϊρά σου έπι το ύδατα 
Αίγυπτου... και έπι τά έλη αΰτών καΐ έπΙ παν συνεστηκός ύδωρ...». *Εν 
συνδυασμφ πρός ταύτα ρητέον, δη λίαν άστόχως δ Ηοιζίείά άπέδωκέ ποτέ® 

γερμανιστί τό « συναγαγόν» υπό τήν έννοιαν τής επανόδου τού Νείλου είς 
τήν κοίτην αύτοΰ: ...αηά αΙδ €γ (δο. άβΓ Νίΐ) τνίεάεΓ £ίε1, ΕάΙΙε βείη 
\νΑδ3εΓ ζη δίεάεη 3η§·είαη^εη. δοά&δδ, δΐΐε ΡΙμδδΙίεΓε δίο-Γδεπ ιιπά άίε 

ΜεπδοΗεη νοΓ Όαδί ιιιηΙίείΓηεπ = «...και δτε δ Νείλος έπανήλθεν είς τήν 
κοίτην αυτού, ήρξατο τό ύδωρ ζέον ούτως, ώστε άπέθνησκον τά ποτάμια 
ζφα και έφθείροντο οΐ άνθρωποι διά τήν δίψαν». Ό ΗεΓζίεΙά παρελειψεν, 

δπως έν συνδυασμφ πρός τοιαύτην τινά τού χωρίου ερμηνείαν παράσχη ήμϊν 
διασάφησίν τινα έν σχέσει πρός τό σημεΤον εκείνο, καθ* ο ή Ιπάνοδος τού 
Νείλου εις τήν κοίτην αυτού θά είχε δήθεν ώς φυσικόν αποτέλεσμα τήν 
περιαγωγήν των ΰδάτων είς κατάστασιν τινα ζέσεως, ΰφ’ ήν θά έφθείροντο 
ζφά τε και άνθρωποι. Μόνον δμως ή συγκέντρωσις των ΰδάτων έν ώρισμέ- 

νοις τόποις και ή περιαγωγή τούτων είς κατάστασιν τινα τελματώδους λιμνα- 

σίας θά ήδύνατο έπΙ τού προκειμένου, όπως δημιουργήση διά τής δυσωδίας 
αιτίαν φθοράς τού εμψύχου κόσμου* κατ* ακολουθίαν ΰπό τήν έννοιαν ταύ¬ 

την μόνον δέον, δπως Ιρμηνευθή τό έν λόγφ χωρίον* επί τέλους περί επα¬ 

νόδου τού Νείλου είς τήν κοίτην αυτού γίνεται τό πρώτον λόγος έν τή Ιπο· 

μένη παραγράφφ: « τόν δέ Μώυσον πάλιν τή ράβδφ πατάξαντα τό ύδωρ 
συστεϊλαι (δΟ. Άρτάπανος φησι) τό ρεύμα». 

Έφ’ δσον έν τή εν λόγφ παραγράφφ δ “Αρτάπανος τό κείμενον τής 
«Εξόδου» κυρίως είχε προ οφθαλμών, ένθα λέγεται, ώς γνωστόν: «και 
εποζέσει δ ποταμός»®* «και έπώζεσεν ο ποταμός»^ και εφ* δσον ή οίκεία 

1 Έ|οδ. 7, 19. 

2 I.. ΗεΓζίεΙά, έ.ά., III ( 1857 ) 486. 

3 “Εξοδ. 7, 18. 

4 “Εξοδ. 7, 21. Πρβλ. Έξόδ. 16, 20. 24. 
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εκθβσις αΰτοΰ πανχαχοί εν πλαγίφ λογφ, ιιτοι άίχαρεμφοιτίϊΐώς, ατε εκ τοϋ 
« *Αρχάπανός φησιν » έξαρτωμένη παρέχεται ήμΐν, εδει, δπως εν αχιχίί τό 
«Ιττοζέσαι » κυρίως κηται, ήτοι τό απαρέμφατον τοϋ αορίστου τοΰ ρήματος: 

«επόζειν», δπερ και μόνον θά παρεϊχεν ήμΐν την δφειλομένην ενταύθα 
Ιννοιαν τής περιαγωγής των υδατων εις χατασχασιν τινα δυσωδίας θανατη· 

φόρου. Παραδόξως πάντες σχεδόν οι εκδοται τοΰ έργου τοΰ Αρταπανου 
πλήν τοϋ Ρτθαθεηΐΐιειΐ καΐ τοϋ Μγ&5 άκολουθοΰντες βεβαίως έν τούτφ τη 
γραφή των πλειόνων χειρογράφων παρέχουσιν ημΐν τόν τύπον: « άποζεσαι »ι 
δστις παρίστησι βεβαίως τό απαρέμφατον τοΰ άορίστου οΰχΐ τοϋ ρήματος: 

«άπόζειν », δτε θά εΐχομεν πάλιν τήν έννοιαν τής δυσοσμίας, αλλά τοΰ 
«άποζέειν», διότι μόνον τό ρήμα τούτο δΰναται, όπως έχη τοιοΰτόν τινα 
τύπον έν τφ άπαρεμφάτφ τοΰ αορίστου \ ένφ τό « άπόζειν » μετά μέλλον¬ 

τος τής οριστικής : « άποζήσει » μόνον τόν τύπον « άποζήσαι » θά είχεν έν 
τφ άπαρεμφάτφ τουτφ- Τό « άπόζειν » οΰδαμοϋ τής ελληνικής γραμματείας 
παρέχει ήμϊν έν έγκλίσει τινι ή έν τή μετοχή τοΰ μέλλοντος ή τοΰ άορί* 

στου τυπους μετά θέματος; «άπόζε-» (μετά της οικείας χρονικής αυξησεως 
έν τφ άορίστφ τής οριστικής), ώστε οϋτω νά δεχθώμεν επ’ αΰτοΰ άνευ 
άντιρρήσεώς τίνος καΐ τόν τύπον τοΰ απαρεμφάτου τοΰ αορίστου: «αποζε* 

σαι». ΕΙ τό ρήμα τοΰτο έβιάζετο, όπως καΐ εν τοϊς χρόνοις τοΰτοις παράσχη 
ήμϊν τους οικείους τΰπους· τότε θά συνεκροτοΰντο ουτοι ουχι εκ θέματος: 

«άποζε-», άλλ’ εκ θέματος: «άποζη-», ϊνα μή πρόκυψη συγχυσις τούτων 
προς τους αντιστοίχους τυπους τοΰ «άποζέειν». Έν τφ απαρεμφατφ λοιπον 
τοϋ άορίστου τοϋ ρήματος τοΰτου θά εΐχομεν οΰχί: ^ άποζέσαι », άλλά : « σπο· 
ζήσαι ». Κατά ταϋτα ό απαρεμφατικός τύπος : « άποζέσαι »■ παρέχει ήμΐν 
ένταϋθα εικόνα τινα τοΰ πράγματος έντελώς διάφορον τής αναμενόμενης, 

διότι κατά ταϋτην τά ϋδατα τοϋ Νείλου περιπιπτουσι πλέον εις την κατα* 

στάσιν οϋχΐ τής δυσωδίας, ώς ή «"Εξοδος» δέχεται, άλλά τής ζεσεως και 

1 Πρβλ. 'Σπποκρ. περί διαίτ. δξ. (νόθα) 63 ( = I 1 1894] 177, 1 κέξ. Κνεΐϊ- 

Ιβ^ειπ): « Τοϊσι δ’ έμπύοισι σκίλλης «αταταμών κυκλίσκους έψε Ιν ΰδατι καί άπο- 

ζέσας εΰ μάλα απόχεον... »' Εΰφρονα παρ’ Ά'θ’ην. I 13 ρ. 7 ά ( = ΟΑΡ III [ 1888 ) 

323: Εϋφρ. άδ. δρομ. Ιγ. 11, στ. 9 κΐξ.): « άποζέσας, έλαιον έπιχέας,... | ... [περί 
τήν Εκυθάσν ελυσε τήν επιθυμίαν >' Δίφιλον παρά τω αύτφ IV 9 ρ. 132(1 (= αυτ. 

Ιϊ 1 [1884] 545: Διφ. άπολιπ. ίτ. 17, 7 κέξ. ). Ένταίίθα έμφανίζει ήμΐν 6 κωμικός 
οΰτος ποιητής μάγειρόν τινα λέγοντα : « είσιοΰσι (δα. Ροδίοις) δός ] ευθύς άπό θερ¬ 

μοί) τήν μεγάλην αύτοϊς σπόσαι ] (5ποξέσας αίλουρον ή λεβίαν, έφ* φ | χαριεϊ πολύ 
μάλλον ή μυρίνην προσεγχέας »’ ΙΟ XII 7 ( 1908 ) 125, (ίριθ. 515, 77 κέ|. (έ| Αμορ¬ 

γού ): « καί τοΰ κριού τά κρέα [ ολομελή άποζέσαντες παρατιθέτωσαν τφ άγάλματι *· 

“Αλεξιν παρ’ Άθην. II 4 ρ. 36 ε = παρά Στοβ. Ικλ. IV 50, 5 ( = ΙΙΙ [ν], 1912, 
ρ. 1021, 9 κέ|. Ηεπδβ ) {= ΟΑΡ II 1 [18841 313: Άλέ|. Δημήτρ. ή Φιλέτ. ίη 45, 

2 κέξ.): « καί γάρ οϊνον τόν νέον | πολλή ’στ* ανάγκη καί τόν (ϊνδρ’ άποζέσαι [ πρώ¬ 

τιστον άφυβρίσαι τ’,... *. 

Ό Ιουδαίος λόγιος Άρτάπανος καί τό έργον ούτοϋ 315 

τοϋ βρασμού, ήτις άναντιρρήτως οΰχΐ ελαττον θανατηφόρος θά ήτο. *Ακο- 

λοϋθως τοΰτοις αποδίδει και ό νί§·6Γα5 τό « άποζέσαι » έν τή λατινική αΰτοϋ 
μεταφράσει διά τοϋ οΗοτΙίΐιίδδο: Μοχ οοΠεαΙδδ εϊ δϋ&^ηαηίεδ ραδδίπι 
&(ΐα&δ είΙοΛπίδδε ( δο. ΑΓί&ρ&ηαδ δΟΓίΙσίί:),.. ΚαΙ δ Κετζίείά υπό τήν αυτήν 
έννοιαν, ως εΐδομεν, άπέδωκέ ποτέ ^ τό «άποζέσαι» γερμανιστι: ...ιιπ(3 &1δ 
ετ (30. άετ ΝίεΙ) τνίεάεΓ ίίεΙ, Η&ίίε δεϊη λναδεει ζιι δίεάεη &ιι§:6ί3π§:εη,... 

Νομίζω, δτι δ απαρεμφατικός οϋιος τύπος: « άποζέσαι » μετά τής νέας αΰτοϋ 
σημασίας, ήτις οΰδαμιϋς πλέον αντιστοιχεί τή ΰπό τής « Εξόδου» παρε¬ 

χόμενη ήμΐν έπΙ τοΰ πράγματος έννοίςι, προέκυψε κατά πάσαν πιθανότητα 
λόγφ συγχΰσειΰς τίνος και παρανοήσεως και δτι καλιδς έπραξαν δ τε ΡΓευ· 
άεπζΐι&ΐ και δ Μτ&δ άναλαβόντες έν τφ κειμένψ αυτών άνι* αΰτοϋ τόν τύπον 
κυρίως: «έποζέσαι», δν παραδίδουσιν δμοίως χειρόγραφά τινα. Ό Ρτειι· 
άεηΐΗ&Ι δεόντως παρετήρησε τό πράγμα γραφών ΑγΙ:. Ε&Ι Είει ηΐοΐιί νοπ 
δίεάεηάοηι λναδδΟΓ εΓζϊΗΙί:, δοπάειη νοη ί3χιΗ§;ειη (==«δ *Αρτ. ποιείται 
λόγον ένταϋθα οΰχΐ περί ζέοντος, άνΛ περί λιμνάζοντας και σαπροϋ, ΰδα* 

τος»), δ δε Ηταδ εΰστόχως πά?ιΐν έν τφ οίκείφ είς τό «έποζέσαι» ΰπομνή- 

μάτι αΰτοϋ ερμηνεύει τήν έννοιαν τής λέξεως ταύτης : 8βι δίίηΐτεηά §·ε\νοΓ(1θη 
(«κατέστη δυσώδες»). Περί δυσοσμίας λοιπόν κυρίως, οΰχί δέ περί ζεσεως, 

των ΰδάτων τοϋ Νείλου δέον, δπως λέγωμεν ένταϋθα. Τήν διασάφησιν ταΰ· 

την τοϋ πράγματος έθεώρησα άναγκαίαν, διότι άνευ αυτής δ περί τήν οπού· 

δήν τής έκθέσεως τοϋ Άρταπάνου ασχολούμενος άναγινώσκων έν λατινική 
τινι μέν μεταφράσει ταύτης τό εΚοΓθιιίδδε, έν γερμανική δέ τό δίεάοη καί 
έχων οΰτως ένιόπίον αΰτοΰ εικόνα τινα ζεσεως ΰδάτων οΰχί ευκόλως θά έδε* 

χετο τήν γνώμην, δτι δ Ιουδαίος οΰτος λόγιος άκολουθεϊ ένταϋθα τή 
« Έξόδφ», άλλά θά ήτο πρόθυμος, όπως καΐ έν τφ σημείφ τούτφ έτι παρα- 

τηρήση παρ’ αΰτφ τήν έλλειψιν παντός σεβασμού τής επισήμου και έγκύρου 
έν σχέσει προς τόν βίον τοϋ Μωυσέως βιβλικής παραδόσεως®. 

Έν σχέσει προς τήν ανωτέρω πολλάκις μνημονευθεΐσαν «αιματώδη» 

ΙΕ. ΗβΓζίεΙά, ε.ά., III ( 1857 ) 486. 
2;. ΡΓβαάθπΙΙίΕΐ, Β.ά., II (1875 ) 217. 

3 *0 Ο. \ν ε ϊ η Γ β ί ο 1ι, Οεϋεί η. λΥυηθεΓ, έ.<χ., 5 ( 1929 ) 304 κέξ. έν σχέ- 

σει προς τό χωρίον τοΰτο τοΰ Άρταπάνου, έν φ περιέχεται τό « έποζέσαι», όρθώς 

παρατηρεί, δτι περί δυσοσμίας κυρίιος των ΰδάτων τού Νείλου πρόκειται καί δτι ό 

Ιουδαίος λόγιος παρέχει ήμΐν έπΙ τοΰ προκειμενου είκιίνσς είλημμένας προφανώς έκ 

τής « Εξόδου», δμως θά ώφειλεν ϊσω; οΰτος, οπισς παράσχη έτι καί τήν δέουσαν 

τοΰ πράγματος διασάφησιν* δ περί τά ζητήματα ταΟτα ασχολούμενος άναγινώσκων 

έν λατινική τινι μέν μεταφράσει το θίΙεΓδαΐεδβ, έν γερμανική δέ τό δϊεάεπ καΐ Ιχων 

οΰτως Ινώπιον αυτού εΙκόνα τινά ζεσεως ΰδάτων οΰχί εΰκόλως θά συνεφώνει τφ 

\νείιΐΓείο1ΐ λέγοντι, οτι ό Άρτάπανος ενταύθα ακολουθεί τή < Έξόδιρ », εΐ μή προς 

τούτο δεόντως πρότερον διεφωτίζετο. Πρβλ. σχετικώς Κ. Μερεντίτου, ε.ά., 

σ. 12 κέξ. 
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χροιάν τόίν ΰδάτων του Νείλου, ήν ταΰτα άνσλαμβάνουσι χατά τον καιρόν 
κυρίως της Ιπικλυσεως, διογκώσεως και ΰπερχΰσεως αυτών, παρατηρητέον, 

δτι πρόκειται περί τίνος φαινομένου, δπερ ουχι άπί-άανον ουδέ ασυνήθες 
είναι έν τη θαυμασίς: χώρα των Αιγυπτίων. ^Απέραντος υλη παντοειδών 
ιζημάτων-δρμητικώς καταφερομένων από των πολυπληθών λιμνών της Αιθιο¬ 

πίας παρέχει τοΐς ΰδασι του Νείλου χροιάν ύπομέλαιναν και έρυθράν, ητις 
οΰχΐ πολό άφίσταται τής «αίματώδους» χροιάς. Και σήμερον ετι γίνεται 
λόγος έν Αιγυπτφ περί του «έρυθρόχρου» ή «έρυθροβαφοΰς» Νείλου. 

Παρά ταΰτα δμολογητέον, δ'τι οΰδαμώς πρόκειται ενταύθα περί τής φυσι¬ 

κής ταΰτης καθ* ώρισμένον χρόνον μεταποιήσεως τής χροιάς των ΰδά¬ 

των του Νείλου, οΰ μόνον διότι πολλής φαντασίας θά ήτο χρεία προς αντί- 

ληψιν ώς αίματος των έρυθροχρόων τούτων ΰδάτων, άλ?.ά και διότι διετέ- 

λουν ταΰτα περαιτέρω καΐ υπό την κατάστασιν ταΰτην πόσιμα όντα, δπερ 
όμως οΰδαμώς συνέβαινε και κατά τόν χρόνον τής ΰπό του Μωυσέως έπιτε- 

λέσεως του έν λνόγφ θαόματος' κατά τόν χρόνον τούτον πληγέν χό ΰδωρ διά 
τής ράβδου μετεβλήθη εις αίμα, οΰ ενεκα έτελευτησαν οΐ ιχθΰες έν τφ ποταμφ 
και δύσοσμος κατέστη οΰτος, οί δέ Αιγύπτιοι οΰδαμώς ήδΰναντο, δπως πίωσι 
τό ΰδωρ αΰτοΰ. Έπι πλέον σημειωθήτω έπι του προκειμένου, δτι ή δια¬ 

φθορά καΐ λώβη των ΰδάτων συνετελέσθη εΰθΰς, ώς επληξε ταΰτα δ Μωυ- 

σής διά τής ράβδου αΰτοΰ, οΰχι δέ κατά τόν χρόνον τής φυσικής αυτών διογ¬ 

κώσεως καΐ ΰπερχύσεως. ΈπΙ τέλους οΰδεμία χρεία ΰφίσταται, δπως νοώμεν 
ένταΰθα εΙκόνα τινά ΰδάτων μεταποιηθένχων πράγματι εις φυσιολογικόν αΐμα' 
πολυάριθμοι οργανισμοί του φυτικοΰ ή ζωικού βασιλείου ευρισκόμενοι έν 
τοϊς ΰδασι του ποταμού θά ήδΰναντο, δπως θνήσκοντες εΰθΰς μετά τό πλή¬ 

γμα τής ράβδου καταστήσωσιν αΰτά αιματώδη. *0 Μωυσής και δ ’Ασρών 
έπετέλεσαν κατ’ εντολήν τοΰ Θεοΰ γνήσια θαύματα, όμως κατά την διεξαγω¬ 

γήν του έργου τοΰτου οΰδέν εκώλυεν αΰτοΰς, δπως ποιώνται χρήσιν και 
φυσικών ετι συμβάντων και φαινομένων. Προς ερμηνείαν θαύματός τίνος 
έχει τις άναντιρρήτως τό δικαίωμα, δπως εγείρη παντοειδή ερωτήματα έν 
σχέσει πρός την ΰφήν και τόν φυσικόν χαρακτήρα τών προς εκτέλεσιν αΰτοΰ 
συμπραξάντων συντελεστών και δπως άναζητή την οϊκείαν άπάντησιν υπό τό 
φώς τών συγχρόνων επιστημονικών άνακαλΰψεων και γνώσεων, δμως σημειω- 

τέον σχετικώς, δτι ή άπάντησις αΰτη μεταβάλλεται έκάστοτε δμοΰ μετά τής 
έξελίξεως καΐ τής προόδου τών φυσικών επιστημών. Άναμφήριστος λΰσις τοΰ 
προβλήματος είναι ενταύθα οΰχΐ ευχερής, άλλ’ ουδέ και αναγκαία. Έν τή 
Γραφή δηλοΰται απλώς, οτι τά ΰπό τοΰ Μωυσέως έκτελεσθέντα θαύματα 
οΰδαμώς ήτο δυτατόν, δπως διά φυσικών μόνον μέσων διεξαχθώσιν ^ 

^ 'Ο θεοδώρητος, εις τήν "Εξοδ. 7, 19 (= ΡΟ ΙνΧΧΧ [ 1864] 245 0 δοΗιιΙζβ) 

λέγει, δτι ό Θεός πρώτην τήν τοΰ υδατος πληγήν επήγαγε τοΐς Αιγνπτίοις, επειδή 

Ό Ιουδαίος λόγιος Άρτάπανος καΐ τό Ιργον αΰτοΰ 

$ 29. 

Τούτων τών τεράτων γενομένων είπεν δ βασιλεύς, οτι μετά ένα μήνα 
θά απόλυση τούς λαούς, εάν δ Μωυσής « άποκαταστήση » τόν ποταμόν, εάν 
δηλαδή επαναγάγη οΰτος τοΰτον είς τήν προτέραν αΰτοΰ κατάστασιν. Ό 
Μωυσής πατάξας πάλιν διά τής ράβδου αΰτοΰ τό ΰδωρ συνέστειλε τήν 
ασυνήθη ορμήν καΐ δράσιν τοΰ ρεύματος αΰτοΰ. 

§ 30. 

Τούτου γενομένου έκάλεσεν δ βασιλεύς είς εαυτόν πάντας τούς υπέρ 
Μέμφιν κατοικοΰντας ιερείς καΐ είπεν, οτι θά φονεύση αΰτους και δτι θά 
κατασκάψη τά ιερά, εάν μη και αΰτοί τερατουργήσωσί τι. Οΐ ιερείς τότε διά 
τινων « μαγγάνων » και « επαοιδών » εποίησαν δράκοντα και μετέχρωσαν τόν 

ποταμόν. 

Έν σχέσει πρός τό δεύτερον έδάφιον τής παραγράφου ταύτης παρατη¬ 

ρητέον, δτι οΰχι άπίθανον είναι, δτι δ Άρτάπανος είχε προ δφθαλμών τήν 
« “Έξοδον », έν ή λέγεταιδτι καί οΐ « σοφίσταί » και « φαρμακοι » τής 

Αίγυπτου, οί « έπαοιδοί » τών Αιγυπτίων, τά αυτά τφ Μωυσεϊ εποίησαν 
ταϊς « φαρμακείαις » αυτών έν σχέσει πρός τόν οφιν καΐ τό ΰδωρ τοΰ ποτα¬ 

μού, παρά ταΰτα δμολογητέον, δτι έν τφ έδαφίφ τούτφ εΰκρινώς άπηχεϊ 
φράσις τις τοΰ Πλάτωνος®: «άλλη δέ (δο. φαρμακεία έστίν), ή μαγγανείαις 
τέ τισι και έπφδαϊς... πείθει τούς μεν τολμώντας βλάπτειν αυτούς, ώς δύναν- 

ται τό τοιοΰτον, τούς δ’, ώς παντός μά?Αον υπό τούτων δυναμένων γοητεύειν 

βλάπτονται», 

Ό αρχαίος θρύλος περί του μεταξύ τοΰ Μωυσέως καΐ Αιγυπτίων ιερέων 
Ιν τή περιοχή τής θαυματοποιΐας διεξαχθέντος σγώνος χωρεϊ σχεδόν αμετά¬ 

βλητος διά μέσου μακράς τίνος σειράς συγγραφών ελληνικών και ρωμαϊκών 
ή ιουδαϊκών και χριστιανικών^ Και αυτός έτι δ σκώπτης Βολταϊρος έποιή- 

σατο χρήσιν τοΰ θρύλου τούτου, ίνα έν τφ προσώπφ ευνούχου τίνος πρότε- 

οδτοι μέγα έίρρόνουν έπΙ τφ ποταμφ κσΐ θεόν τοΰτον ένόμιζον παρέχοντσ αύτοϊς, 

δσα συνήθως τά νέφη παρέχουσι τοϊς ώνθρώποις' έπειτα Ιπραξεν δ Θεός τούτο και διά 

τήνδε έτι τήν αιτίαν, ότι δηλαδή είς τοΰτον τόν ποταμόν παρεπέμφθησσν τών Ιου¬ 

δαίων τά βρέφη* είς αίμα οΰτος μεταβληθείς κατηγορεί τής γενομένης παιδοκτονίας. 

Πρβλ. Προκοπ. Γαζ. είς τήν *Έ|. Ιρμ. 8, 14 (= ΡΟ Ι,ΧΧΧνίΙ 1 [1865] 551 Β). 

1 Έξοδ. 7, 11 κέξ.- 22. 

* Πλατ. νόμ. XI ρ. 9333,. 

3 Πρβλ. Ρΐΐη. ηαΐ. Ιιίδί;. XXX 1 κέξ. — Αρηΐ. 3ρο1. 90· Κ.Δ. Τιμ. II 3,8· Ώριγ. 

έκ τών είς τό κατά Ματθ. εύαγγ. έξηγητ. XVII (είς Ματθ. 21, 23-27 ) ( — Πιο 

§^ΓίβοΜ8ο1ιεπ οίηπδίΐίοΐιβη θοΙιηίΙΐδΙοΙΙεΓ άοΓ ΟΓδΙεη άτεί ΐ3ΐΐΓΐιαηάεΓί6 X [ 1935] 

582 κέ|, Κ1θ3ΐ;6ηιΐ3Πο)' ^. Α. Κ 3 13 γ ΐ ο ϋ, Οοάεχ ρδβαάερί^ΓΕρΙιιΐδ νβίβπδ 1:θ5ί3- 

πιεπίϊ είο. I, ΗπιηΙ^υΓΕί - Ρϊρ5ί3ε 1713, ρ. 813 κέξ. 
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ρον, ύστερον δέ δρχιμζίγου της αυλής, του Μαμβρη δηλονότι, δημιουργήση 
μίαν των χσριεστατων και τερπνότατων μορφών των κωμφδιών αύτου^ 

“Απολλώνιος δ Μόλων*, δ Λυσίμαχος® καί τινες α^Αοι εϊτε εξ αγνοίας εϊτε 
ώς έπι τδ πλεϊστον ενεκα δυσμενείας οΰχΐ δικαίους ουδέ αληθείς, καθά δ 
“Ιώσηπος ■γράφει'^, εποιήσαντο λόγους περί του μεγάλου νομοθέτου των “Ιου¬ 

δαίων, του Μωυσέως δηλονότι, καΐ των νόμων αύτοΰ' ως « γόητα » και « απα¬ 

τεώνα» διέβαλλον ουτοι τδν Μωυσέα. 'Ό τε “Απολλώνιος δ Μόλων καΐ δ 
Λυσίμαχος είναι σύγχρονοι σχεδόν του “Αρταπάνου, δ δέ Λυσίμαχος είναι 
επί πλέον, καθά και δ “Αρταπανος, Άλεξανδρεύς την καταγωγήν. Τη υφή 
και τφ περιεχομένφ τοιουτου τίνος είδους εν τή θυρα-θεν γραμματείς κυρίως 
άπαντωσών εν σχέσει προς τον Μωυσέα γνωμών τε και κρίσεων, αϊτινες ανοχ- 
γουσαι βεβαίως την αρχήν προελεΰσεως αυτών μέχρι του εν τή «“Εξόδφ » 

έκτιθεμένου αγώνος του Μωυσέως μετά των Αιγυπτίων σοφιστών τε καΐ 
φάρμακών ενωρίς λόγφ τής υψηλής σπουδαιότητος καί σημασίας του προ¬ 

σώπου του άνδρός τουτου άνελήφθησαν έν τοίς παπόροις μαγείας^, αντιτάσ¬ 

σει νυν δ Άρτάπανος την ιδίαν αΰτοΰ εν σχέσει προς τον εθνάρχην τών 
“Ιουδαίων γραμματολογικήν εικόνα. Έν τή εΙκόνι ταύτη κατ* άντίθεσιν προς 
τά υπό κακόβουλων ιστορικών ή άφιλων οιωνδήποτε διαβολέων λεγόμενα έκτε- 

λεϊ δ Μωυσής τά θαύματα αΰτου ουχι διά μαγικών τεχνασμάτων απάτης και 
δόλου, αλλά διά τής ισχύος εκείνης, ήν οΰτος ήντλει κατ’ ευθύ απ’ αύτοΰ 
τού παντοδυνάμου Κυρίου. Αυτός ούτος δ Μωυσής παρ’ Ίωσήπφ ® βλέπων, 

δτι οι Αιγύπτιοι σοφοί, καθά κοί οΰτος, ρίψαντες τάς βακτηρίας αυτών είς 
τήν γην μετεποίησαν ταΰτας είς δράκοντας, λέγει τφ Φαραώ, οτι οΰδαμώς 
κατεφρόνει τής σοφίας τών Αιγυπτίων, παρά ταΰτα δμως τά ύπ’ αΰτοΰ πρατ* 

τόμενα τόσφ κρείττονα ήσαν τής μαγείας και τής τέχνης τούτων, δσφ τά θεία 
τών ανθρωπίνων διαφέρουσιν. Τά έργα αΰτοΰ εφαίνοντο γινόμενα οΰχΐ κατά 

^ ΟβιινΓβδ θβ νοΗ&ίΓ6 &νεο ρΓεί&οβδ, &ν€τ1ίδδ6ΐηβηίδ, ηοίεδ είο. ρ&Γ 
Μ. ΒβηςΙιοΐ. XXXIV; Ε-Οπταηδ. II, Α Ρ3.Γί3 1829, σ. 275 κΙ|; Ι,β ί8ΐΐΓ€3.ιι 
1)ΐ3ηο. 

2 Πρβλ. δοΐιιηίά, άρ·9·ρον ΑροΙΙοηίοδ (85) έν : ΕΕ II 1 (1896) 141 

κέ|. — λν. V. Ο 1ι Γ ϊ 3 - \ν. 8 ο 1ι ηιϊά - Ο. δί α ΐι 1 ί η, έ·ά., Η 1 ( 1920 ®) 458 κέξ. 
— 540, σημ. 5* 598. 

® Πρβλ. Α. αρθρον Ε^δίιηαοΐιοδ (20) έν : ΕΕ XIV 1 (1928) 

32 κέ|. — ^V. V. 01ΐΓΪ3Ϊ;-\ν. 8 εΙιιπίά-0. δΙαΙιΗη, έ.ά., II 1 (1920^) 223. 

225. 238 κέ|. —418- 598. 

^ Ίώσ. π$ρΙ τής άρχαιότ. Ίουδ. (=άντιρρ. πρός Άπ.) II 14 ( = § 145 =ν 
[ 1889] 72, 18 κέξ. Νίθδδε). 

5 Πρβλ. Α. Α 5 ί, Βίε Αροΐο^ίβ άεδ ΑρυΙβίιΐδ νοη Μ£ΐ<3&υΓίΐ ιιηά άίβ 
αηίίΙεβ Ζ&ιιθβΓεϊ. ΒεΙίτεβε ζχιγ ΕΓίδΐιΙβηιηβ;· άθΓ δοΙιπίΙ ά β ιπ & § ί & έν : Εβίί- 
^ίοηδββδοΙιΐοΗΐΙΐοίιβ νετδΐιοίιβ υπ<3 νοΓ&Γ^είΐεη IV 2 (1908 ) 320 [247] κΐξ, 

® Ίώσ. Ιουδ. άρχαιολ. II 13, 3 (= § 286 = I [ 1887 ] 143, 7 κέ|. Νίβδδε }. 
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γοητείαν και πλάνην τής αληθούς δόξης, αλλά κατά πρόνοιαν και δυναμιν 
του Θεοΰ. Έν άναφορξ πρός ταΰτα σημειωτέον ετι ένταΰθα, οτι είδωλολά- 

τρης τις ή εθνικός ιστοριογράφος, οΤον πολλοί λογιοι θεωροΰσι τον συγγρα· 
φέα τών εν λόγφ αποσπασμάτων τής ελληνικής γραμματείας, δστις εν Αίγύ- 

πτφ πολλά θά ήκουσεν εκ στόματος Ιουδαίων περί τής διατριβής αυτών έν 
ΑΙγύπτφ, θά ήδύνατο πιθανώτατα, όπως γράψη τό έν Γ 2δ περιεχόμενον 
θαΰμα, δμως ουδέποτε οΰτος θά ήδύνατο, δπως άνευ εκφοράς ουδέ τής ελα¬ 

φρότατης λέξεω; αμφιβολίας και απιστίας διηγηθή πάσαν τήν μακράν σειράν 
τών περιεργοτάτων θαυμάτων, άτινα κατ’ επιταγήν « θείας » τίνος « φωνής» 

έτέλεσεν δ Μωυσής προ τών δμμάτων του Φαραώ. 

§ 31. 

Ό βασιλεύς έξόχως φρονηματισθείς Ιπί τφ υπό τών ιερέων αΰτοΰ διερ- 

γασθέντι θαυμασίφ τούτφ γεγονότι τής ποιήσεως δρακοντος και τής μετά* 

χρώσεως του ποταμού κατήκιζε τούς Ιουδαίους δια παντός είδους κολασεως 
καΐ τιμωρίας. *0 Μωυσής δμως έχων πρό οφθαλμών ταΰτα άλλα τε « σημεία » 

εποίησε και πατάξας τήν γήν διά τής ράβδου αΰτοΰ « ζφον τι πτηνον » επι 
πλέον άνήγαγεν έξ αυτής έπι τφ σκοπφ, όπως τοΰτο λυμαίνηται τούς Αιγυ¬ 

πτίους καΐ προξενή έπΙ τών σωμάτων αΰτών δεινάς εξελκώσεις. Επειδή οι 
ιατροί οΰδαμώς ήδύναντο, δπως Ιώνται τούς κάμνοντας, έτυχον πάλιν οι 

Ιουδαίοι άνέσεοδς τίνος. 

Περί τών διαφόρων βασάνων και ταλαιπωριών του ιουδαϊκού λαού έγέ· 
νέτο ήδη ανωτέρω λόγος. Ενταύθα πρόκειται προφανώς περί ΰψώσεως τού 
βαθμού τών περιπετειών τών Ιουδαίων καΐ περί στυγνής και απαρηγόρητου 
έπιδόσεως τών τιμωριών αΰτών. Έν τή « Έξόδφ »^ βλέπων ό Φαραώ, οτι 
πολυπληθής καθίστατο δ λαός τών Ιουδαίων, επιτάσσει τοίς έπιστάταις τών 
έργων καί τοίς γραμματεύσιν, δπως οΰτοι μή παρεχωσι τοίς Εβραιοις τα 
έν τή πλινθουργίρ: άπαιτούμενα άχυρα, άλλ“ αυτοί μόνοι συνάγωσι ταΰτα, 

ϊνα οΰτω δυσχερέστερον καί βαρύτερον καθίσταται τό εργον αΰτών *. Ό 
Ίώσηπος ® γράφων σχεηκώς, δτι δ Φαραώ ένετείλατο τφ έπι τών Εβραίων 
τεταγμένφ, όπως μηδεμίαν άνεσιν παρέχη αΰτοϊς καί άνάπαυσιν εκ τών 
πόνων, άλλ’ όπως διά πλειόνων τών πρότερον κακών καταναγκάζη αυτούς, 

καί δτι οΰτος τήν εντολήν ταύτην έκτελών νέον είδος ταλαιπωρίας έφεΰρε 
καί έφήρμοσε, τήν άποστέρησιν δηλαδή τών έν τή πλινθεία άπαιτουμένων 
άχυρων, είχε κατά πάσαν πιθανότητα πρό δφθαλμών τήν « "Εξοδον » καΐ 

τον ’Αρτάπανον. 

1 ■'ΕΙοδ, 5, 5 κέξ. 
2 Έν τή Έξόδ. 7, 22 λέγεται- απλώς ; « καΐ έσκληρύνθη ή κσρδία Φαραώ». 

^ Ίώσ, Ιουδ. άρχαιολ. II 13, 4 ( = § 288 κέξ. = I { 1887 ) 143 κέ|. Νΐβ3β). 
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*Η παρ* Άρταποίνφ Ιν σχεσει προς τάς νέας πληγάς των Αιγυπτίων 
ακολουθούσα διήγησις αποτελεί προφανώς σΰντμησιν των έν τη Έξόδ. 8, 

20 (1β)-9, 12 έκτιθεμένων, εν οίς πρόκειται κατά σειράν περί της Τετάρ¬ 

της, πέμπτης και έκτης πληγης. Κυνόμυιαι, λοιμός και θάνατος των ζφων, 

έλκη δε τέλος παντός είδους και φλυκτίδες άναζέουσαι εν τε τοϊς άνθρώποις 
και τοϊς τετράποσι συναπαρτίζουσιν έν τη « Έξόδφ » τάς πληγάς χαΰτας. 

Έν τη τέταρτη πληγη τής « Εξόδου»* πρόκειται κυρίως έν τφ έβραϊκφ 
κειμένφ περί τίνος «αγρίου ό'ντος», οπές υπό των *Εβδομήκοντα άπεδόθη 
έν τή έλληνική αυτών μεταφράσει διά του παραδόξου ονόματος: «κυνό- 

μυια»®. Έφ’ δσον ο ^Αρτάπανος έν τφ έργφ αυτοί» οΰχι περί «αγρίου» 

ηνός « όντος » ποιείται λόγον, άλ?'.ά περί « ζφου τινός πτηνού », εΐναι πιθα- 

νώτατον, οτι οΰτος έπι του προκειμένου την μετάφρασιν των Έβδομήκοντα 
κυρίως αντιγράφει. Ό Φίλων ® εκτενή λόγον ποιείται περί τής πληγής τής 
«κυνομυΐας» και περί τής πληγής τον θανάτου ζφων καΐ ανθρώπων. Τό 
όνομα τής « κυνομυΐας » συνετέθη εκ των δνομάτων των άναιδεστάτων ζφων, 

κυνός καΐ μυΐας, του μέν των χερσαίων θρασυτάτου, τής δέ των πτηνών* 

δηκτικόν καΐ έπίβουλον ζφον είναι ή κυνόμυια' πόρρωθεν μετά ροίζου καΟά* 

περ βέλος είσακοντίζεται καΐ έπεμπίπτουσα βιαίως είς τον στόχον βαθέως 
εις αυτόν διεισδύει. Μετά τήν πληγήν τής «κυνομυΐας» εϊπετο ή πληγή του 
θανάτου ζφων τε και ανθρώπων. Βουκόλια και αιπόλια καΐ ποίμνια μεγάλα 
καΐ παντοειδή άλλα ΰποζΰγια και θρέμματα έν μιφ ήμέρορ ώς άφ* ενός συν¬ 

θήματος αγεληδόν διεφθείροντο, προμήνυμα τούτο, καθάπερ έν τοϊς λοιμώ- 

δεσι νόσοις, τής των ανθρώπων άπωλείας, ήτις έμελλεν, όπως μικρόν ύστε¬ 

ρον συμβή’ ή άλογων ζφων αιφνίδιος φθορά προάγων τις εΐναι λοιμικών 
άρρωστημάτων. 

Ταλαιπωρίαι, λυπαι, πόνοι και συμφοραι προερχόμεναι έκ τής επιδρο¬ 

μής «κυνομυιών» και τής έπελεΰσεως φθοροποιού και θανατηφόρου λοιμού 

1 Έξοδ. 8. 20 {16 ) κέξ. 
® Πρβλ. Ψαλμ. 104 (105), 31: * είπε και ήλθε κυνόμυια καΐ σκνιφες έν πασι 

τοϊς δρίοις αυτών». Παντσχοΰ ενταύθα ή « κυνόμυια » τής μεταφράσεως των Έβδο- 

μήκοντα αποδίδεται υπό τοΟ *Α. Π, Χαστούπη, Ή 'Αγία Γραφή. Παλαιά Δια¬ 

θήκη. Μετάφρασις των Έβδομήκοντα κτλ. I, έν *Αθήναις 1954, σ. 1635 κέ|. —II 

( 1955) 1745 έν τή νεοελληνική σύτοΰ μεταφράσει της Βίβλου διά των «μυιών». 

Πρβλ. Σοφ. Σολ. 16, 9 : « οΰς μέν γάρ άκρίδων καΐ μυιών άπέκτεινε δήγματα καί 

ουχ εδρέθη ϊσμα τή ψυχή αδτών, ότι άξιοι ήσαν υπό τοΰτων κολασθήνσι » και Ήσ. 

718: «και... συριεϊ κΰριος μυίαις...», ένθα περί «μυιών» άπλώς γίνεται λόγος, άς 

έπΙ τοϋ δευτέρου των χωρίων τούτων διά τής αυτής λέξεως πάλιν αποδίδει έν τή 

νεοελληνική γλώσση ό Ά. Π. Χαστούπη ς, έ.ά., Π ( 1955) 5185. Τήν «κυνό- 

μυιαν » τοΰ Ψαλμ. 77 (78 ), 45 αποδίδει ό Ά. Π. X α σ τ ο ύ π η ς, αύτ., σ. 1475 διά 

τής φράσεως « σμήνη εντόμων ». 

* Φίλ. περί τοΰ βίου Μωυσ. I 23 (= § 130 κέξ. = IV [ 1902) 150 κέξ. Οο5π). 

22 - 5 · 1961 
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ζφων παρατηρούνται πανταχοΰ τής γης. *Εν σχεσει προς τά έλκη καί τάς 
άναζεουσας φλυκτίδας, αϊτινες προσέβαλλαν ανθρώπους τε και τετράποδα, 

παρατηρητέον, δτι πρόκειται πιθανώτατα περί τοΰ έν τή χώρα τοΰ Νείλου 
συχνάκις άπαντώντος πνιγηρού εκείνου καΐ καυστικόν πυρετοΰ ή μά?Λον περί 
τής εν τή χώρφ ταύτη εΰρέως διαδεδομένης πληγής τής ψώρας και τής κνή* 

φης, τοΰ κνίζοντος καΐ δδυνηρώς κεντοΰντος δερματικού εκείνου εξανθήμα¬ 

τος ή εκζέματος, όπερ και ό Μωυσής καταρώμενος έπεύχεται τοϊς *Εβραίοις 
εν τή έρήμφ, εάν ποτέ οΰτοι μή εΐσακοΰσωσι τής φωνής τοΰ Κυρίου και 
παραβώσι τάς έντολάς αΰτοΰ*. Παρά ταΰτα ρητέον, δτι ή θεία προέλευσις 
καΐ δ θαυμάσιος χαρακτήρ τών έν λόγφ πληγών μαρτυρεΐται έκ τοΰδε κυρίως 
τοΰ πράγματος, δτι δηλαδή αΰται ευρυτάτην έκτασιν είχον καΐ όπληττον τούς 
Αιγυπτίους μόνον, οΰχΐ δέ και τούς Εβραίους, και δή και έν χρόνφ ΰπ* αύ¬ 

τοΰ τούτου τοΰ Θεοΰ δρισθέντι. 

Εικόνα ελληνιστικής κυρίως υφής, ούχι δέ Ιμπνεύσεώς τίνος οίασδήποτε 
διενεργουμένης δήθεν υπό τοΰ περιεχομένου τής Π.Δ. ή τοΰ κόσμου εν γένει 
τών ιουδαϊκών παραδόσεων, άποτε?ιεϊ έπΙ τοΰ προκειμένου ή υπό τοΰ *Αρτα· 

πάνου έπιφερομένη προσθήκη, καθ* ήν λέγεται: « τών δέ ιατρών μή δυνα- 

μενών ΐάσθαι τούς κάμνοντας, ούτω πάλιν άνέσεως τυχεϊν τούς Ιουδαίους 
(50. Άρτάπανός φησιν)». Οί Ιατροί ούδαμώς ήδύναντο, δπως θεραπεύσωσι 
τούς έκ τής πληγής ταύτης τοΰ « πτηνού ζφου » κάμνοντας, ο δέ βασιλεύς 
ήπιώτερος ένεκα τούτου κατέστη έναντι τών Ιουδαίων, οΐτινες έτυχον άνα- 

παύσεώς τίνος και άνέσεως. Τοιαύτη τις εικών ούδαμοΰ εν τή « Έξόδφ », 

τή « Παλαιφ Διαθήκη » εν γένει ή αλλαχού που έτι τής εκτενέστατης ιουδαϊ¬ 

κής γραμματείας εμφανίζεται ήμΐν®. 

§32. 

Πλήξας πάλιν ό Μωυσής τήν γην διά τής ράβδου αύτοΰ άνήγαγεν έξ 
αυτής βατράχους, προς τούτοις δέ ακρίδας καΐ σκνίφας. Διό τούτο δέ και 
οί Αιγύπτιοι προς άνάμνησιν τής ράβδου ταύτης τοΰ Μωυσέως ανατίθενται 
ράβδον τινά έν παντί μέν ναφ, μάλιστα δέ έν τφ ναφ τής Πσιδος, διότι ή 
Πσις εΐναι ή γή, ήτις παιομένη διά τής ράβδου τά τέρατα άνήγαγεν. 

Αί έν αρχή τής παραγράφου ταύτης άναφερόμεναι τρεϊς πληγαΙ άντι- 

στοιχοΰσι διαδοχικώς ταϊς εν τή Έξόδ. 8, 2 ( = 7, 26) κέξ. -10, 1 κέξ. και 

^ Δευτερ. 28, 27 : « Πατάξαι σε Κύριος έλκει Αιγυπτίφ είς τήν έδραν καΐ ψώρ<? 

άγρίφ και κνήφη ώστε μή δύνασθαι ίαθήνσι». 

* Πρβλ. Ο. \ν θ ί η Γ 6 ί Ο 5, Αηϊί^δ Ηβΐ1ΐΐη§^8·^ηιΐ(36Γ. ϋηίδΓδίιο^ιιηβεη ζηιη 
■\νιιπάεΓ§;ΐΕη5θη ιΙογ ΟτΐβοΗβη ιιηά Κοπιογ, 0Ϊ6δ5εη 1909 ( = Κοϋ^ίοηδ^εδοΗΐοΚί· 

1ίο5β ν6Γδυο5€ χιηό νοΓ3.Γ5είίθη. VIII 1), σ. 195 κέξ. — Ενταύθα έπάγεται ό 

πληθύν χωρίων έκ τής αρχαίας γραμματείας, έν οΐς ή τέχνη τών Ιατρών 

καταδείκνυται άκαρπος καΐ μστσία. 

ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 'Ετβέ Λ' 21 
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8, 16 (12) κεξ. ως δεύτεροι, ονδοΏ και ταίττ} διαλαμβανομέναις πληγαϊς ^ 

Κατόπιν εντολής του Θεοΰ Ιξέτεινεν δ Άαρών την ράβδον αΰτου επί τά 
υδατα τής Αίγυπτου, επί τους ποταμούς και έπΙ τάς διώρυγας καΐ επί τά 
ελη τής χώρας ταΰτης και άνήγαγε βατράχους· άναβάντες ούτοι είσήλθον είς 
τούς οϊκους τοΰ Φαραώ καί εις τά ταμιεία των κοιτώνων αύτοϋ, εις τούς 
οϊκους των θεραπόντων καΐ τού λαού αυτού και εκειντο έπι των κλινών ή εν 
τοϊς φυράμασι καΐ τοΤς κλιβάνοις αυτού. Τήν πληγήν των βατράχων κυρίως 
περιγράφει δ ·Ιώσηπος* δι’ εναργέστατων εικόνων φρίκης καΐ άπογνώσεως: 

« βατράχων πλήθος άπειρον τήν γην αυτών επεβόσκετο, μεστός δέ τούτων 
καΐ δ ποταμός ήν, ώς διαμωμένους τό ποχόν τφ των ζφων Ιχώρι κεκακωμ^ 

νον λαμβάνειν έναποθνησκόντων και συνδιαφθείρομενων τφ υδατι, η τε χωρά 
μεστή κακής ήν Ιλύος γεννωμένων τε καΐ άποθνησκόντων τάς τε κατ’ οίκον 
αυτών δίαιτας ήφάνιζον §ν βρωτοϊς ευρισκόμενοι και ποτοϊς καΐ ταίςεύναΐς 
αυτών έπιπολάζοντες 6σμή τε χαλεπή ήν και δυσώδης άποθνησκόντων των 
βατράχων καΐ ζώντων και διεφθαρμένων». Ενταύθα εχει τις παρ* Ίωσήπφ 
τήν αϊσθησιν τού κραταιοϋ και ΰ-ψηγόρου ύφους τοΰ Θουκυδίδου^ Έν ταϊς 
χώραις τής Ανατολής τά στίφη των ακριδών άποτελούσι σύνηθες φαινόμενον 
φθοράς και καταστροφής^· Διά των σκνιφών» έννοεΐ ο Αρταπανος τους 
παρ’ ήμίν έν Έλλάδι τόσον οδυνηρώς γνωστούς όντας, εις τό γένος δέ των 
κωνώπων κυρίως ανήκοντας, «■ σκνίπας» Ενεκα των πολλών υδατων, της 

1 Πρβλ. Ψαλμ. 77 (78 ), 45* 104 ( 105 ), 30- Σοφ. Σολ. 16, 9* 19, 10. 

2 Ίώσ. Ιουδ. όρχαιολ. II 14, 2 ( = § 296 κέξ. =» I 1 1887 1 145, 12 κέ|. Νίβδβ). 

® Ό Θεοδώρητος, εις τήν *Έξοδ. 7, 19 (= ΡΟ Ι^ΧΧΧ [1864] 245 0 κέ|. 

δοΐιΐϊΐζβ ) λέγει, δτι ένεκα τής υπό τών Αίγυπτίων διενεργηθείσης παιδοκτονίας άνέ- 

βλυσαν τούς βατράχους τοΰ Νείλου τά υδατα* άνεδύθησαν έκ τών ύδάτων τοΰ ποτά- 

μοΰ τούτου βάτραχοι άντί τών έν αύτοϊς ύπό τών Αίγυπτίων άποπνιγεντων παιδιών 

τών Εβραίων μιμοΰνταί πως τούς βατράχους τά βρέφη βαδίζοντα· επειδή ταΰτα 

ούδαμώς εΙσέτι δύνανται, δπως ποιώνται χρήσιν τών ποδών μόνον, ένισχύουσι διά 

τών χειρών αυτών τών ποδών τήν ασθένειαν. Επειδή προσώζεσαν και εσάπησαν 

παρά τοΐς Αΐγυπτίοις οΐ μώλωπες τής παμπόλλης πονηριάς και τής αμαρτία^ς, διά 

τούτο προσώζεσεν ή γή αυτών εκ τών βατράχων. Πρβλ. Προκοπ. Γαζ. είς τήν Ε|οδ. 

έρμ. 8, 14 ( = ΡΟ ΙνΧΧΧνη 1 ( 1865 ] 551 Β ). 
4 *0 Ίωήλ 1, 4 κέ|, καΐ 2, Ι κέξ. {πρβλ. Άμ. 4, 9 ) παρέχει εναργή εΙκόνα 

τής φθοράς και τής έρημώσειος, ήν προυξένησαν αΐ ακρίδες έν Παλαιστίνη. ’Η πληγή 

τών άκρίδων ήτο συνήθης έν ΑΙθιοπίφ κυρίως { πρβλ. Ήσ. 18,1), σπανιωτέρσ όμως 

έν τή Αίγύπτφ (πρβλ. Ψαλμ, 77 (78), 46 ). 

& Περί τής πληγής τών άκρίδων ποιείται λόγον ό Ίώσ. ’ιουδ. άρχαιολ. II 14,4 

( = § 306=αύτ. ρ. 147, 14 κέξ. Νίοδο). Περί σκνιφών ούδέν λέγει οΰτος. Περί τής 

πληγής τών βατράχων, τών άκρίδων και τών σκνιφών ποιείται λόγον ό Φίλων δία- 

δοχικώς έν τφ Ιργφ αύτοΰ : * Περί τοΰ βίου τοΰ Μωυσέως » 118 (= § 103 κε|. = IV 

11902 I 143 κΐξ. Οοΐιη )' I 21 (= § 121 = αύτ. ρ. 148, 15 κεξ. )· I 19 ( = § 107 κέ|. 

= αύτ. ρ. 144 κέ|.). 
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θερμότητος τού κλίματος καΐ τής πολ?.ής ήπιότητος τού χειμώνος υποφέρει, 
ώς γνωστόν, ή Αίγυπτος πλέον πάσης ά?ν?.ης χώρας τού κόσμου και δή και 
κατά πάσας τάς Ιποχάς τού έτους έκ τών άνηλεών εκείνων προσβο?-.ών κωνώ¬ 

πων τε και κυνομυιών. Μετά τήν έπίκλυσιν κυρίως καΐ διόγκωσιν τού Νεί¬ 

λου α! εύρεΐς και ήσυχοι υδάτινοι επιφάνειαι καΐ τά δημιουργοΰμενα πολυά¬ 

ριθμα Ιλη άποτελούσι περιοχάς ταχείας έκκολάφεως και εύνοϊκωτάτης άνα- 

πτύξεως τών εντόμων τούτων, μιας τών οδυνηρότερων όντως πληγών τής 
χώρας. Εΐσπίπτουσι τά έντομα ταύτα κατά στίφη είς ολοκλήρους περιοχάς 
και προσβάλλοντα τούς δφθαλμούς, τήν ρίνα και τά ώτα ανθρώπων τε και 
ζφων μετά μανιώδους όντως βόμβου καί ακαμάτου επιμονής προκαλούσιν 
άλγηδόνας δριμείας και άποβαίνουσιν ούτω πληγή τής χώρας έπώδυνος και 
πικρά. « Σκνιφών» γίνεται ομοίως, ως ήδη ελέχθη, μνεία και εν τή « Έζόδφ » 

ώς τρίτης τών Αίγυπτίων πληγής, οΰς ό Λούθηρος εν τη ύπ* αυτού είς τήν 
γερμανικήν γλώσσαν γενομενη μεταφράσει τής Π. Δ. λίαν δρθώς διά τών 
« κωνώπων » : βΙοοΗιηΰο^εη, ΜίίοΙεοη κυρίως άποδίδει. Ό ΗοτζίοΙά ^ τάς 
« σκνιφας » τού Άρταπάνου άπέδωκε γερμανιστί διά τής φράσεως: η3§·6ηάβ 
Αιηοίδοπ, δΓ ής δηλοΰνται « μύρμηκες περιτρώγοντές τι». ΟύχΙ σπανίως υπό 
τών λεξικογράφων θεωρούνται οί « σκνίπες » καΐ ώς τι είδος μυρμήκων, οίτι- 

νες κατατρώγουσι τον φλοιόν ή τό εσωτερικόν τών δένδρων όμως τούτο 
γίνεται έπΙ ώρισμένων μόνον περιπτώσεων. Πάντως ταΰτα πιθανωτατα εχων 
πρό οφθαλμών ό λνείηΓοίοΙι ούχι εύστόχως, νομίζω, ποιείται λόγον* περί 
τών « σκνιφών » τοΰ Άρταπάνου ώς περί τίνος Αιη6ί3εηρ1α§·ο. Παρά ταΰτα 
είτε « μύρμηκες » είτε « κώνωπες » διά τών « σκνιφών » τοΰ Άρταπάνου 
νοούνται, ώφειλεν δ λνοΐητείοΐι, δπως καλώς γινώσκτ), δτι οί «σκνΤφες» 

οΰτοι άπαντώσι παρ’ Άρταπάνφ τε άμα καΐ έν τή « Έξόδφ » και 6τι ουτω 
κατά πάσαν πιθανότητα ό Άρτάπανος έκ τής «Εξόδου» ήντλησε τήν περί 
τής πληγής ταύτης πληροφορίαν. Παραδόξως ό λν^ίητοίοΐι εχων κατά πάσαν 
πιθανότητα προ οφθαλμών ούχι τήν μετάφρασιν τών « Έβδομηκοντα », αλλα 
τού Λουθήρου κυρίως, εν ή, ώς ελέχθη, περί 3ΐ;εο1ιιημα1ίοη γίνεται λόγος, 

και συγκρίνων τήν λέξιν ταύτην τη ΑπιοΐδεηρΙ&β^ο, δι ής ουτος αστοχως, 
ώς ελέχθη, εν τή έργασίφ αυτού άπέδωκε τούς «σκνιφας» τού Άρτα¬ 

πάνου, συνήγαγεν εν σχέσει προς τάς έν λόγφ τρεις πληγάς τών Αίγυ¬ 

πτίων, τάς πληγάς δηλαδή τών βατράχων, τών άκρίδων και τών σκνιφών, 

τό έσφαλμένον πόρισμα, ότι μόνον δήθεν αΐ δυο πρώται τούτων αντιστοι- 

χοΰσι ταίς έν τή « Έξόδφ » ώς δευτέρςι καΐ δγδόη διαλαμβανομέναις πλη- 

^ I,. Η 6 Γ ζ ί 6 1 ά, έ.ά., ΙΠ {1857 ) 486. 
2 Πρβλ. *Αριστοτ. περί αίσθήσ. και αισθητών 5, ρ. 4445 12 κεξ. — Περί τά 

ζφα Ιστορ. Θ 3, ρ. δ93Ε 3 κέξ. — I 9, ρ. 614ε 34 κέξ. 
δ Ο. "ννθίπΓθίοΙι, Οε^εί η. λνυηάετ, έ.ά., 5 (1929) 306. 
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γαϊς, ή πληγή των μυρμήκων δμως^αποτελεϊ προσθήκην του Άρταπάνου’. 
Ταλαιπωρίαι, λΰπαι, πόνοι καΐ συμφοραί προερχόμεναι §κ τής Ιπιδρο- 

μής βάτραχων, ακριδών και σκνιφών παρατηρούνται πανταχοΰ τής γης, μάλι¬ 

στα δέ, ώ; εϊδομεν, εν Αιγύπτφ. Παρά ταϋτα ρητέον καΐ ενταύθα, δτι ή 
θεία προέ?ιευσις καΐ δ θαυμάσιος χαρακτήρ των εν λόγφ πληγών μαρτυρεί- 

ται εκ τουδε κυρίως του πράγματος, δ'τι δηλαδή αΰται εΰρυτάτην εκτασιν 
είχον και έπλητταν τούς Αιγυπτίους μόνον, ούχι δέ και τούς Εβραίους, καΐ 
δή και έν χρόνφ ΰπ* αύτοΰ τούτου του Θεοΰ δρισθέντι 

Μετά των σημείων τούτων τής αίφνιδίας γενέσεως έκ τής γης βατρά¬ 

χων καΐ άκρίδων καΐ σκνιφών συνάπτει περαιτέρω δ Άρτάπανος έν τή διη- 

γήσει αΰτοΰ καΐ εικόνα τινά λατρευτικού χαρακτήρος, ή τις ανακαλεί είς την 
μνήμην ήμών τό πρόσωπον τής ελληνικής Δήμητρος. « διά τοΰτο δέ », λέγει 
λοιπόν δ “Ιουδαίος ούτος λόγιος, « καΐ τούς Αιγυπτίους την ράβδον άνατι- 

θέναι εις παν ιερόν, ομοίως δέ και τή “Ισιδι, διά τό την γην είναι *Ισιν, 

παιομένην δέ ττ} ράβδφ τά τέρατα άνεΐναι». Ή πληροφορία αΰτη τού *Αρ- 

ταπάνου, καθ* ήν ή Ίσις ή αυτή θεά δήθεν είναι τή Γή ή τή Δήμητρι, 

άπετέλει γνώμην πολλών Ελλήνων δρθολογιστών των προχριστιανικών χρό¬ 

νων ^ Τοιαύτης τίνος ύφής πληροφορίαν ούδέποτε κατά ΡΓοαάοηίΙιαΙ ^ θά 
παρεϊχεν ήμϊν ειδωλολάτρης τις ή εθνικός εν γένει συλλογεύς καΐ συρράπτης 
διαφόρων θρύλων και παραδόσεων. *Εν σχέσει πρός την συντακτικήν πλο¬ 

κήν του έν λόγφ κειμένου παρατηρητέον, δτι αΰτη είναι ανώμαλός πως, διότι 
εν αύτφ πρώτον μέν τό « άνατιθέναι» συντάσσεται μετ’ εμπρόθετου προσ¬ 

διορισμού δηλοΰντος την έν τόπφ στάσιν διά του «εις» σύν αιτιατική, ακο¬ 

λουθεί δ* είτα άνωμάλως πως δοτική : « τή “Ισιδι». Έν τή νεοελληνική 

^ Πρβλ. Κ. Ί. Μερεντίτου, έ.ό., σ. 13 κΙ|. — Πρβλ. έτι ΟΙιγ- Αη^. I, ο· 

δεοΐί, Ρ1ΐΓγ·αΐο1ιΐ 6θ1ο§:αε ηοιηίηϋπι εΐ: νβΓδοηυπ αΗΐοοηιηι οιαιη ηοΙίβ βίο. 

Εά., βχρί. ΟΙΐΓ. Αιι§. Χ,. ΑαοεόπηΙ ίΓ3&πΐ6ηΐιιιιι Η ε γ ο ά 13. η ϊ βίο. — Είρδί&β 

1820, ρ. 398 κέ|. — 01 « σκνϊφες » της μεταφράσεως των «Έβδομήκοντα » αποδίδονται 

ομοίως υπό τού Ά. Π. Χαστούπη, ε.ά., I ( 1954 ) 1631) έν τή νεοελληνική αυτού 

μεταφράσει τής Βίβλου διά των « κωνώποιν >. *Η τρίτη πληγή, ή πληγή δηλονότι 

των «σκνιφών», δέον, όπως μή συγχέηται μετά τής τέταρτης πληγής, τής πληγής 

δηλονότι των κυνομυιών >, Πρβλ. τό ανωτέρω ήδη άναγραφέν χωρίον : Ψαλμ. 104 

(105 ), 31, έν φ σαφής απ’ άλλήλων διάκρισις γίνεται των δυο τούτων πληγών. 

^ Αί διά των ζφων προκα?νθύμεναι τιμωρίαι των Αιγυπτίων άπετέλουν δικοίαν 

ποινήν τής λατρείας τούτων. Πρβλ. Σοφ. Σολ, 11, 16 κεξ. : « άντί δέ λογισμών ασυ¬ 

νετών αδικίας αυτών, έν οΐς πλανηΟέντες έθ'ρήσκευον άλογα ερπετά καΙ κνώδαλα 

ευτελή, έπαπέστειλας αύτοϊς πλήθος άλογων ζφων είς έκδίκησιν, Ινα γνώσιν, οτι, 

δι’ ών τις αμαρτάνει, διά τούτων κολάζεται... *. 

® Πρβλ. Διοδ. I 12, 4 κέ|. —13, 5' 25, 1* Πλουτ. περί "Ισ. καί Όσ. 32 ( ήθ. 

ρ. 363ά }· 38 {= αύτ. ρ. 366ίΐ)' 57 (= αύτ. ρ. 374ο)· βετν. οοιππι. ίπ ΥεΓ^·. VII 

696 ( = 11 [1884 1 202, 7 κέξ. Τδίΐο ). 

^ Ρτειιόεηίΐι&ΐ, έ.ά., II (1875) 145, 

. ^ & 
-ΗΙ 

μεταφράσει άπέδωκα τήν φράσιν ταύτην έίιευθέρως πως: « Διά τοΰτο δέ και 
οί Αιγύπτιοι... ανατίθενται ράβδον τινά έν παντι μέν ναφ, μάλιστα δέ εν 
τφ ναφ τής ’Ίσιδος, διότι ή Πσις είναι ή γή,... »· Ό ΗβΓζίεΙά ^ μεταφρά¬ 

ζει έπ'ι τοΰ προκειμένου γερμανιστί ώδε : θ&ΙιεΓ άίε Α§·γρΐ6Γ ίη ιβάβιη 
Τεηιρθΐ είηεη δϋαΙ^ δμίδίεΐΐίεη ^Ιοίοΐι (η6ΐ)6η?) άδΓ Γ5Ϊ3, ^είΐ Ιείε άϊε 

Εγ00 301... (~« τούτου ενεκα οί ΑΙγύπτιοι άνετίθεσαν έν παντί ναφ ράβδον 
τινά δμοίαν τή ’Ίσιδι [πλησίον τής Πσιδος;], διότι ή ’Ίσις ή γή είναι... »). 

Τέλος παρατηρητέον, δτι ανώμαλος είναι δ συντακτικός συνδυασμός ; « παιο- 

μένην (50. τήν γην) άνεϊναι», διότι έν αύτφ εχομεν μετοχήν μέν χρόνου 
ενεστώτος (παρατατικού) δηλοΰντος παρατατικήν έξελιξιν ή έπανάληψιν τής 
ρηματικής έννοιας, άπαρέμφατον δέ χρόνου αορίστου (συνοπτικού τού παρελ¬ 

θόντος) δηλοΰντος συνοπτικήν άντίληψιν γεγονότος τίνος συντελεσθέντος έν 
τφ παρελθόντι. Ή άνώμαλος σύνταξις τής φράσεως τούτης καθίσταται κατα¬ 

φανής, αν άποδώσωμεν ταύτην μετ’ ακρίβειας έν τή νέφ ελληνική γλώσση: 

«δταν πλήττηται ή γή, άνήγαγεν». ΈπΙ τό ορθότερον ρητέον: «δταν πλήτ- 

τηται (οσάκις πλήττεται), ή γή, ανάγει» ή: « δτε (οσάκις) έπλήττετο ή γή, 
άνήγεν», αίς φράσεσι θά άντεστοίχει παρ* Άρτοπάνφ ή φράσις κυρίως: 

«παιομένην (δο. τήν γήν) άνιέναι ». 

§55. 
Επειδή ό βασιλεύς Ιν τή αφροσύνη αύτοΰ διετέλει περαιτέρω δεινώς 

πιέζων τον ?ιαόν τών Ιουδαίων, χάλαζάν τε καΐ σεισμούς σπετέλεσεν ό Μωυ- 

σής διά νυκτός, ϊνα ούτως οι τον σεισμόν φεύγοντες υπό τής χαλάζης 
φονεύωνται, οι τήν χάλαζαν δ’ έκκλίνοντες υπό τών σεισμών διαφθείρωνται. 
Τότε συνέπεσον αί μέν οικίαι πασαι, τών δέ ναών οί πλεΐστοι. 

Έν τή ώς έβδομη έν τή « Έξόδφ » * διαλαμβανόμενη πληγή μόνον περί 
χαλάζης κυρίως γίνεται λόγος. Πασαν βοτάνην τήν έν τφ πεδίφ έπάταξεν ή 
χάλαζα και πάντα τά ξύλα τά έν τοΤς πεδίοις συνετριφεν αΰτη* τό λινόν καΐ 
ή κριθή δεινώς έπ?νήγη υπό τής χαλάζης καΐ τοΰ ύετοΰ. *Η μετά τής πληγής 
ταύτης συναπτομένη ένταΰβα πληγή τού σεισμού άποτελεϊ κατά ταΰτα προσ¬ 

θήκην τοΰ Άρταπάνου, δστις μάλιστα και κατά ρητορικώτατον τρόπον παρέ¬ 

χει ήμίν τό «αίτιον» και τον σκοπόν τής πληγής ταύτης. Περί χαλά¬ 

ζης μόνον ποιείται λόγον και δ Ίώσηπος®. Αΰτη σπανιώτατα έν Αίγύπτφ 

πίπτουσα και δή και κατά τούς μήνας κυρίως τοΰ χειμώνας, εαρος νΰν 
άκμάζοντος εντελώς άδοκήτως κατενεχθεΐσα κατέκλασε τούς καρπούς τών 
κατοίκων αυτής. Έν σμέσφ συνεχείφ ποιείται λόγον δ Ίώσηπος περί τής 

1 Ε. ΗεΓζίδΙό, έ.ά., III ( 1857) 486. 

2 Έξοδ. 9, 13 κέ|. -22 κΙ|. - Πρβλ. Ψαλμ. 77 (78 ), 47 κέξ. 

5 Τώσ. ίουδ. άρχαιολ. II 14, 4 (=§ 305 = 1 (1887) 147, 10 κΙ|. Νίβδδ). 
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άνωτέρω ^δη μνημονευΟδίσης πληγης ϊών ακριδών, αυτινες επενεμοντο την 
ΰπό της χαλαζης μή καταβ?.ηΟεϊσαν σποράν, ώστε νά άπολεσθώσι παρα τοϊς 
Αιγυπτίοις πασαι αί ελπίδες αυτών εν σχέσει προς τούς από τής γής γεννω- 

μένους καρπούς. Και ενταύ·θα, ώς παρ* Άρταπάνφι παρατηροΰμεν σΰμπρα- 

ξίν τινα δυο φυσικών φαινομένων προς επιτυχίαν έντονωτέρας τίνος και 
εντελεστέρας καταστροφής. Παρά ταύτα μεταξύ των δυο τούτων γρσμματο· 

λογικών περιοχών ύφίστανται ίκαναΙ διαφοραί, ώστε νά μή δύναταί τις, 
δπως καΐ ένταύθα δεχ^ή έξάρτησίν τινα τού Ίωσήπου έκ τού Άρταπάνου. 

Ό Φίλων ’ ποιείται λόγον επί τού προκειμένου περί σς)θ5ρών άνεμων, περί 
καταρρακτωδών ΰετών, περί χαλνάζης πολλής και βαρείας, περί επαλλήλων 
αστραπών και βροντών, περί κεραυνών συνεχών, περί φθοράς δένδρων, καρ¬ 

πών καΐ ζφων 
Ή εν τέλει τής παραγράφου ταΰτης παρεχομένη ήμϊν εΙκών τής φθο¬ 

ράς και καταστροφής των ναών των ΑΙγυπτίων ενέχει κατά πάσαν πιθανό¬ 

τητα νόημά τι βαθυτερον. Διά της ποιήσεως τού «σημείου» τούτου δ 
Μωυσής, δστις έν τφ μεταξύ διά τής χάριτος προσωπικής τίνος συναντήσεως 
§γνω τον άληθινόν Θεόν, ήθελεν ϊσως, όπως καταστρέψη εκ θεμελίων παν, 

δ,τι αυτός πρότερον ύπό τό κράτος εμπνεύι^ων ψευδούς τίνος θρησκείας 
είχεν ιδρύσει, τούς ειδωλολατρικούς δηλονότι χώρους τής αιγυπτιακής λατρείας. 

§ 54. 

Τοιαύταις συμφοραΐς περιπεσών δ βασιλεύς άπέλυσεν έν τέλει τούς *Ιου· 

δαίους. Ούτοι δανεισθέντες παρά των ΑΙγυπτίων πολλά μέν έκπώματα, οΰκ 

^ Φίλ. περί τοί3 βίου Μωυσ. I 20 ( ~ § 114 Μέ|. = ΪΥ [ 1902 ] 146 κεξ. Οοΐΐίΐ)- 
2 *0 Άρτάπανος ούδένα λόγον ποιείται περί τής έν τη *Ε|όδ. 10, 21 κεξ. 

( πρβλ. Σοφ. Σολ. 17, 1 κέξ.) μνημονευόμενης πληγής εκείνης των ΑΙγυπτίων, καθ’ ήν 

κατ’ εντολήν του Θεοΰ Ιξέτεινεν ό Μωυσής την χειρα αύτοΰ είς τόν ούρανόν καί έγέ- 

νετο σκότος, Ό-ύελλα δέ Ιξαπελόθη έπΙ πασαν τήν Αίγυπτον, ήτις έλυμαίνετο τήν 

χώραν ταύτην τρεις ήμέρας. Κατά τάς ήμέρας ταύτας οόδείς είδε τόν αδελφόν σύτοΟ 

καί ούδείς Ιξανέστη τής κοίτης αύτοΰ. Παρά ταυτα οΐ υΙοΙ Ισραήλ είχον φως παν- 

ταχοϋ των ασχολιών αύτών. Λόγιοί τινες καί σοφοί φυσιχώς χαΐ λογικώς θ^εωροΟντες 

τό έν λόγφ θαΰμα λέγουσιν, δτι πρόκειται ενταύθα περί τίνος ούχί σπανίως έν τή 

Ανατολή συμβαίνοντος φυσικοΰ φαινομένου. 'Ο καυστικός εκείνος άνεμος τής Ανα¬ 

τολής, δστις « Χαμσίν » ή « Σιμούν > καλείται, άναδινεΐ πολλάκις κσΐ στροβιλίζει 

πελώριας ποσότητας άμμου, ήτις σκοτίζει τόν ήλιον καΐ παρέχει αύτω δψιν τινα 

ώχραν καΐ ασθενή' ούτως έν πλήρει ήμερα καθίστανται τά πάντα αμαυρά καί σκο¬ 

τεινά. Παρά ταΰτα σημειωτέον σχετικώς, δτι οι ταΰτα λέγοντες έπελάθοντο τοΰ ρητώς 

εν τή « Έ|άδφ » μνημονευόμενου γεγονότος, οτι τό σκότος έκάλυπτεν άπηνώς τούς 

Αιγυπτίους μόνον, ούχΙ δέ καί τούς Εβραίους" ή διάκρισις αυτή αποτελεί εναργές 

καί θαυμάσιον τεκμήριον τής εύμενείας τοΰ Θεοΰ έναντι των Εβραίων. ΈπΙ πλέον 

έπήλθεν ή πληγή αΰτη έν χρόνφ ούχι τυχαίφ καί άορίστφ, άλλ’ ύπό τοΰ Θεοΰ 

δρισθέντι. 
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ολίγον δέ ιματισμόν καΐ άλλους παμπληθείς θησαυρούς, διαβάντες τούς χατά 
τήν Αραβίαν ποταμούς και Ικανόν τόπον διαπορευθέντες ήλθον τήν τρίιην 

ήμέραν έπΙ τήν Έρυθράν θάλασσαν. 

Μεταξύ τής παραγράφου ταύτης και τής προηγούμενης δέχεται δ Κτευ.- 

άεηίΙίαΡ τήν ύπαρξιν κενού τίνος, δπερ προήλθε λόγφ παραλειψεως κατα 
πάσαν πιθανότητα ΰπό τού Πολυΐστορος τμήματός τίνος άναφερομένου εις 
τήν πληγήν εκείνην τού θανάτου των πρωτοτόκων, περί ής μεθ* ύφους φρι¬ 

χτής και άτεγκτου σκληρότητος γίνεται λόγος έν τή « Έξόδφ » * ; « έγενήθη 
δέ μεσούσης τής νυκτός καΐ Κύριος έπάταξε παν πρωτότοκον εν γή Αιγυπτφ, 

από πρωτοτόκου Φαραώ τού καθημένου έπΙ τοΰ θρόνου εως πρωτοτόκου τής 
αΐχμαλωτίδος τής έν τφ λάκκφ και εως πρωτοτόκου παντός κτήνους». Μόνον 
ΰπό τήν προϋπόθεσιν, οτι ολίγον ανωτέρω εγίνειο λογος περί τού θανατου 
τού πρωτοτόκου υιού τού Φαραώ, θά ήδύνατο δ ^Αρταπανος, όπως γραψη 
περί αύτοΰ εν συνεχείς : « τοιαύταις συμφοραϊς περιπεσόντα τόν βασιλέα... » 

Έν συναφεΐ(? προς ταύτα σημειωτέον, δτι ούδαμώς θά ήδύνατο τις, δπως 
φυσικώς τε και λογικώς έρμηνεύση τήν θείας όντως προελεύσεως πληγήν 
τούτην τής θανατώσεως των πρωτοτόκων, δπερ δμως ανενδοιαστως αποτολ* 

μώσι σοφοί τινες έπΙ πασών τών άλλων πληγών. 
"Εχοντες προ οφθαλμών τάς οικείας πληροφορίας τής « Εξόδου»* 

δυνάμεθα, δπως ευκρινώς καθορίσωμεν τήν γραμμήν πορείας τών εξ Αίγυ¬ 

πτου προς Παλαιστίνην κατευθυνομενών *Ιουδαίων. "Οτε δ Φαραώ ήναγκά- 

σθη, δπως εξαποστείλη έπι τέλους τούς Ιουδαίους εις τήν άρχαίαν αύτών 
πατρίδα, κατ’ εντολήν του Θεού ούδαμώς οΰτοι, ώς τις φυσικώς θά άνέμε- 

νεν, εχώρησαν τήν μεγάλην εκείνην και κυρίαν δδόν, ήτις συντομώτερον καΐ 
άσφαλέστερον πάσης άλλης οδού παραλ?.ήλως πάντοτε τή ακτή τής Μεσογείου 
θαλάσσης ήγε πλήθη λαού και τάγματα στρατιωτών απ’ Αίγυπτου εις ’Ασίαν 
διά μέσου τής γής τών Φυλιστιείμ. Τούτο έγένετο, Ινα μήποτε δ λαός ιδών 
πόλεμον και μεταμεληθείς έπιστρέψη είς Αίγυπτον· έπι πλέον σημειωτέον έπι 
τού προκειμένου, δτι πλήθος στρατιωτών και υπαλλήλων ήσκουν έν τοϊς 
φρουρίοις τών συνόρων άκριβή, άτερπή καΐ επικίνδυνον πολλάκις έλεγχον 
τών διερχομένων. Τούτων πάντων ενεκα εχώρησαν οι Ιουδαίοι προς νότον* 

’Απάραντες οι υίοι Ισραήλ έκ τής έν τφ άνατολικφ βραχίονι τού Δέλτα τού 
Νείλου κείμενης πόλεως Ραμεσσή έχώρησαν νοτίως τήν εϊς Σοκχώθ άγουσαν 
δδόν. Έξάραντες οί υίοΙ Ισραήλ έκ Σοκχώθ έστρατοπέδευσαν εν Όθώμ 

^1· ΡΓειΐ(1εηΐ1ΐ3.1, έ.ά., II ( 1875 ) 216, 

* “Εξοδ. 12, 29. Πρβλ. αυτ. 11, 1 κβξ. - Ψαλμ. 77 ( 78), 51. 

® Περί της δέκατης πληγής, τοΰ θανάτου δηλαδή τών πρωτοτόκων παρά τοϊς 
ΑΙγυπτίοις, πρβλ. Φίλ. περί τοΰ βίου Μωυσ. I 25 (=§ 130 κέξ. = IV (1902) 150 

κεξ. Οοΐιη }· Ίωσ. Ιουδ. άρχαιολ. II 14, 6 (= § 311 κέ|. = I [ 1887 ] 148 κέξ. Νϊ65θ ). 
^ Έξοδ. 12, 37· 13, 17. 18. 20" 14, 2. 9. 
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παρά τήν έρημον καΐ τήν Έρυθράν θάλασσαν. Έν συνεχεία; έστρατοπέδευ- 

σαν οί υίοι Ισραήλ απέναντι τής επαΰλεως μεταξύ Μαγδώλου και θαλάσσης 
καΐ έξεναντίας Βεελσεπφών. Ή λέξις: « Μάγδωλον » κεϊται ετι καΐ έν τή 
αιγυπτιακή νραμματεί(? έχουσα τήν έννοιαν του «πΰργου». Φροΰριόν τι 
ήσφάλιζενέν τή περιοχή ταΰτη τήν οδόν προς Σινά. Υπάρχει ή γνώμη, οτι 
τά 25 χιλιόμετρα βορείως τοίί Σουέζ άνευρεθέντα ερείπια άνήκουσι τφ 
φρουρίφ τοΰτφ. 

§ 35 

*ΕπΙ του προκειμένου έλεγον οι Μεμφϊται μέν, οτι 0 Μωυσής ίκανώς 
έμπειρος ήτο τής χώρας και τής φΰ(^ως αυτής καΐ άναμείνας τον καιρόν τής 
άμπώτιδος επεραίωσε τό π?;ήθος διά τής θαλάσσης ώσεί διά ξηρας, οι 
Ήλιουπολϊται δέ, ότι έπικατέδραμεν ό βασιλεύς μετά πολλής δυνάμεως (5μα 
και μετά των καθιερωμένων ζφων, διότι δανεισθέντες οι Ιουδαίοι τά 
υπάρχοντα των Αιγυπτίων διεκόμιζον ταΰτα εις τήν παλαιάν αυτών πατρίδα. 

36. Τφ Μωυσεϊ εδόθη νυν ή εντολή διά «θείας» τίνος «φωνής», όπως 
πστάξη τήν θάλασσαν διά τής ράβδου αυτοΰ και διαστήση ούτως άλλήλων 
τά ΰδατα αυτής. Ό Μωυσής άκουσας τής ςρωνής ταΰτης επέθιγε διά τής 
ράβδου αυτοΰ του ΰδατος και οΰτω τό μέν ναμα διέστη, ή δέ δυναμις διά 
ξηράς όδοΰ Ιπορεΰετο. 

Έν σχέσει προς τήν ύπόθεσιν τής διαβάσεως τής Ερυθρός θαλάσσης 
υπό των Ιουδαίων ώσεί διά ξηράς άναγινώσκομεν έν τή « Έξόδφ » ότι οι 
Αιγύπτιοι καταδιώξαντες τους *Ιουδαίους εΰρον αυτούς παρά τήν θάλασσαν" 

οι υιοί Ισραήλ προ τής θέας τής απειροπληθούς στρατιάς και των αρμάτων 
των Αιγυπτίων έφοβήθησαν σφοδρά καΐ ήρξαντο δυσχεραίνοντες έπΙ τουτοις 
και άγανακτοΰντες και καταμεμφόμενοι τον Μωυσέα, διότι οΰτος ούχΙ εν 
Αΐγΰπτφ κατέλιπεν αυτούς, ϊνα δουλεύοντες έν ήσυχί<3ΐ τουλάχιστον άποθά* 

νωσιν εκεί καΐ μή έν τή έρήμφ εκείνη. Παρά ταΰτα ό Μωυσής εΰρε τήν 
σωτήριον διέξοδον. Κατ’ εντολήν του Θεοΰ ελοβεν δ Μωυσής τήν ράβδον 
αυτοΰ και έκτείνας τήν χεΐρα έπΙ τήν θάλασσαν έρρηξεν αυτήν ύπήγαγεν δ 
Κύριος τήν θάλασσαν έν άνέμφ νότφ βιαίφ δλην τήν νύκτα καΐ έποίησε τήν 
θάλασσαν ξηράν' έσχίσθη τό ύδωρ αυτής εις τείχη οιονεί έκ δεξιών και έξ 
εύωνύμων και οι υίοΙ Ισραήλ εισήλθον εις μέσον τής θαλάσσης ώσεί διά 
ξηράς*. Έν σχέσει πρός τήν ύπόθεσιν ταύτην ποιείται ενταύθα δ Άρτάπα· 

νος μνείαν ώς πηγών αυτοΰ, έξ ών ήντλησε τάς οικείας πληροφορίας, των 
Μεμφιτών κυρίως και των Ήλιουπολιτών, ΟύχΙ σαφές είναι ήμΐν έν τφ 
σημείφ τούτφ, εί δ Άρτάπανος υπό τούς Μεμφίτας καΐ Ήλιουπολίτας 

ί "Εξοδ, 14, 9 κε|. 

2 Πρβλ. Ψαλμ. 105 (106), 9· 135 (136), 13- Θεοδωρ, είς τήν "Εξοδ. 16, 25 

( = ΡΟ ΕΧΧΧ ( 1864 I 256 Β χέ|. δοΐιαίζε). 

Ό Ιουδαίος λόγιος Άρτάπανος καί τό έργον αυτοΰ 329 

Αιγυπτίους κυρίως έννοεϊ ή Ιουδαίους διδασκάλους κατοικοΰντας κατά τούς 
χρόνους αυτοΰ έν Μέμφιδι και Έίλιουπόλει. Πάντως τήν ύπόθεσιν τής δια· 

βάσεως τής Έρυθράς θαλάσσης ύπό των Ιουδαίων ήρμήνευον οι Μεμφϊται 
μέν φυσικώς τε καί λογικώς, λέγοντες δηλαδή, ότι ό Μωυσής έμπειρος ήτο 
τής χώρας καΐ άναμείνας τον καιρόν τής άμπώτιδος επεραίωσε τό πλήθος 
διά τής θαλάσσης ώσει διά ξηράς, οΐ Ήλιουπολϊται δέ άρεταλογικώς κάΙ έν 
συνδυασμφ πρός τήν έπέμβασιν του Θεοΰ, λέγοντες δηλαδή, ότι δ Μωυσής 
κατόπιν θείας εντολής Ιπάταξε τά ΰδατα καΐ διέστησε ταΰτα άλλήλων καΐ 
ούτως ή δύναμις διά ξηοας όδοΰ έπορεύετο. Έφ’ όσον ή οικεία Ιπι του 
προκειμένου πληροφορία των Μεμφιτών εκτείνεται μέχρι του σημείου εκεί¬ 

νου, καθ’ δ συντελεϊται πλέον ή ύπό των Ιουδαίων διάβασις τής θαλάσσης, 
δφείλομεν, όπως δεχθώμεν παραλλήλως χάριν τής τηρήσεως του δφειλομένου 
νόμου τής Ιναρμονίου αντιστοιχίας, ότι και ή έκθεσις των Ήλιουπολιτών 
μέχρι του αυτοΰ σημείου εκτείνεται, δη δηλαδή αΰτη περιλαμβάνει ού μόνον 
τό δεύτερον μέρος τής παραγράφου 35, έν ή απλώς γίνεται λνόγος περί τής 
έπικαταδρομής των Αιγυπτίων, αλλά καΐ ολόκληρον τήν συνεχομένην παρά¬ 

γραφον 36, έν ή κυρίως τε και κατ’ εξοχήν γίνεται λόγος περί τής ύπό των 
Ιουδαίων διαβάσεως τής θαλάσσης ώσεΙ διά ξηράς. *Η άντίθεσις των έν 
λόγφ δύο πηγών κεϊται εν τφ πρωτοτύπορ μεταξύ τούτο μέν του απαρεμφά¬ 

του: «περαιώσαι» τών Μεμφιτών, τούτο δέ του απαρεμφάτου: «πορεύε- 

σθαι» τών Ήλιουπολιτών. Αποτελεί ιδιόρρυθμόν τινα τεχνιτείαν τών 
αρχαίων ιστοριογράφων δ τρόπος εκείνος, καθ’ δν ούτοι διά τών λέξεων: 

«οι μέν», « οί δέ» άνακοινοΰσιν ήμϊν άνημαχομένας άλλήλαις παραλλαγάς 
έν περιγραφαϊς συμβάντος τίνος και τών αίτιων αυτοΰ, επειδή ούτοι, καΐ εί 
έτι μίαν τών παραλλαγών τούτων δέχονται ως ορθήν, θέλουσι παρά ταΰτα, 

όπως καταστήσωσιν ήμΐν γνωστάς τάς γνώμας και άντιλήψεις πάντων Ικεί- 

νων, οίτινες ήσχολήθησαν δπωσδήποτε περί τήν ερμηνείαν καΐ διασάφησιν 
τοΰ συμβάντος τούτου* Ελληνιστικού τίνος και « εΰημεριστικοΰ » χαρακτήρος 
είναι περαιτέρω καΐ ή έν τινι εκθέσει τοιούτων τινών συμβάντων παρατη¬ 

ρούμενη κλίσις καΐ διάθεσις τοΰ συντάκτου αυτής, όπως κατά τήν ερμηνείαν 
αυτών παρέχη έκάστοτε Ικτενή τινα κατά τό μάλλον και ήττον σειράν « αι¬ 

τίων». Ή κλίσις αΰτη είναι δμοία τή λογοτεχνική εκείνη είκόνι τής αρχαίας 
γραμματείας, καθ’ήνέπΙ πάντων τών πραγμάτων άναζητουνται έπιμόνως οι 
πιθανώτεροι τούτων δημιουργοί, οί «εύρεταΐ» δηλονότι τούτων, οίτινες 
άνήκουσι κυρίως εις τήν άρχαίαν καΐ άξιοσέβαστον τάξιν μεγάλων θεών καΐ 
ήρώων επιφανών. Έν ταϊς άναλυομέναις ενταύθα παραγράφοις τής άρταπα- 

νείου έκθέσεως καθορώμεν εύκρινώς τήν ύπαρξιν σαφών Ιχνών μιμήσεως 
τοΰ ύφους τούτου και τής τεχνιτείας τής αρχαίας ιστοριογραφίας. Κατά ταΰτα 
ή ανωτέρω έκ τοΰ έργου τοΰ ’Αρταπάνου καταγραφεϊσα περικοπή έδει, όπως 
περιλαμβάνηται ύπό μίαν ένιαίαν και αδιαίρετον παράγραφον, ούχΙ δέ ύπό 
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δΰο παραγράφους, ώς τοί5το ανέκαθεν συμβαίνει παρά πάσι τοϊς έκδόταις 
του έργου του *Ιουδαίου τοΰτου λογίου. 

ΈπΙ του προκειμένου παρατηρητέον ετι, δτι μόνον οί Μεμφΐται τό 
παλαιόν, άλλά και πολλοί λόγιοι και σοφοί των νεωτέρων χρόνων Ιρμηνευουσι 
τό έν λόγφ θαϊίμα της διά μέσου των ΰδάτων της ’Ερυθράς θαλάσσης δια· 

βάσεως των υιών *Ισραήλ φυσικώς τε καΐ λογικώς. Καθά ουτοι λεγουσιν, ή 
εν τφ εβραϊκφ κειμένφ τής Γραφής υφιστάμενη λέξις:Υμηι δΐιρίι Ιρμηνεύε· 
ται άλλοτε μέν διά τής « Έρυθράς θαλάσσης», άλλοτε δέ διά τής έννοιας 
«τέλματος» ή «έλους» μετά «καλάμων». Περί τελμάτων και ελών μεστών 
καλάμων γίνεται λόγος πολλαχου τής Γραφής, οΤον έν τή « Έξόδφ »έν τφ 
« Ίησου »* και αλλαχού. Παρά ταυτα οί Έβδομήκοντα άποδίδουσιν εν.ταΰθα 
τήν οίκείαν έννοιαν διά τής «Έρυθράς θαλάσσης». Έν τή Καινή Διαθήκη 
γίνεται λόγος μόνον περί «Έρυθράς θαλάσσης»^. Ουδαμοΰ τών ακτών τής 
*Ερυθρσς θαλάσσης φύονται και άναπτΰσσονται κάλαμοι. Καλάμωνες ΰπήρ* 

χον πολύ μακράν ταΰτης υπό βορείαν κατεύθυνσιν. *Αναπαράστασίς τις του 
οικείου τοπίου υπό τον παλαιόν αυτοΰ τύπον είναι ουχΙ ευχερής. *Η κατά 
τον παρελθόντα αιώνα συντελεσθεΐσα άνοιξις καΐ κατασκευή τής διώρυχος 
του Σουέζ μετεποίησεν ευρέως τε και ούσιωδώς τήν φυσικήν δψιν τής περιο* 

χής. Πολλοί λόγιοι και σοφοί δέχονται, οτι ή κατά θαυμάσιον τρόπον διά* 

βασις τής Έρυθράς θαλάσσης υπό τών Εβραίων συνετελέσθη κατά πάσαν 
πιθανότητα εν τή ικανώς ήλλοιωμένη περιοχή ταυτη τής διώρυχος του Σουέζ, 

ήης πολλαχου εΐχε τήν φυσικήν διασκευήν βατού τίνος εν πολλοϊς δονακο· 
τροφού έλους. Τοιοΰτόν τι θά ήδυνατο, δπως μετ* ασφαλείας λεχθή περί τής 
ήδη κατά τήν κατασκευήν τής διώρυχος έξαφανισθείσης λίμνης Βαλλάχ, ήτις 
εκειτο νοτίως τής ανωτέρω μνημονευθείσης μεγάλης οδοΰ τής γης τών Φυλι* 

στιείμ, ή περί τής λωρίδας εκείνης γης, ήτις από τοί3 κόλπου του Σουέζ έξε- 

τείνετό ποτέ κατά τούς χρόνους Ραμσή τού Π. υπό βορείαν κατεύθυνσιν μέ¬ 

χρι τών πικρών λιμνών ή μέχρι τής λίμνης περαιτέρω τών κροκοδείλων. 

Πανταχού Ινταύθα υπήρχαν κατά τούς παλαιούς χρόνους έλειογενείς καλάμω¬ 

νες μετ’ ασφαλών πόρων και διαβάσεων, ών ούκ ολίγα ίχνη άνευρέθησαν καΐ 
δεόντως προσδιωρίσθησαν κατά τον χρόνον τής κατασκευής τής διώρυχος. 

^ *Έξοδ. 13, 18 : « Και έκΰκλωσεν 6 Θεός τόν λαόν οδόν τήν είς τήν Ιρημον, 

εις τήν *Ερυθράν θάλασσαν*. 

^ Ίησ. 2, 10: «Άκηκόαμεν γάρ, οτι κατεΙηρανε Κύριος ό Θεός τήν Έρυθράν 

θάλασσαν από προσώπου υμών, δτε έξεπορεύεσθε έκ γης Αίγυπτου*. 

^ Έβρ, 11, 29: « Πίστει διέβησσν (εο. οΐ Εβραίοι) τήν Έρυθράν θάλασσαν 

ώς διά Ιηράς γης, ής πείραν λαβόντες οΐ Αιγύπτιοι κατεπόθησαν »* Πράξ. 'Αποστ. 

7, 36: « Ούτος ( εο. ό Μωυσής) εξήγαγεν αύτούς ( εο. τούς Εβραίους) ποιήσας 

τέρατα καΐ σημεϊα έν γή ΑΙγύπτφ καΐ έν Ερυθρά θαλάσση και έν τή έρήμφ έτη 

τεσσαράκοντα *. 

I 
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Κατ* άλλην γνώμην τών φυσικώς τε και λογικώς θεωρούντων τήν κατά θαυ- 

μάσιον τρόπον συντελεσθεϊσαν υπό τών ^Εβραίων διάβασιν τής Έρυθράς 
θαλάσσης, ήτις διήγειρεν ήδη τήν υποψίαν ούκ δλίγων οδοιπόρων προσκυνη¬ 

τών τών πρωίμων χριστιανικών χρόνων, έχώρησαν οι Εβραίοι από τής Αίγυ¬ 

πτου εις τήν Ασίαν διά τής Έρυθράς θαλάσσης μέν, όμως διά τού τμήμα¬ 

τος έκείνου κυρίως ταύτης, οπερ κατέχει σήμερον τό βόρειον άκρον τού λιμέ· 

νος τού Σουέζ κσΐ κεϊτοι ούχΙ μακράν τής πόλεως ταύτης. Και έν τή περιοχή 
ταύτη ούχι δυσχερής θά ήτο ή διάβασις τής Έρυθράς θαλάσσης. Ούχι σπα* 

νίως ενταύθα ισχυροί καΐ βίαιοι βορειοδυτικοί άνεμοι ωθούσι τά ύδατα τής 
θαλάσσης από τής βορείου άκρας τού λιμένος τού Σουέζ προς νότον τόσον 
βαθέως χαΐ έκτενώς, ώστε νά δύναταί τις, δπως πεζή διέλθη ταυτα. Συνή¬ 

θεις είναι ενταύθα οι δυτικοί άνεμοι, καθά έν τή Παλαιστίνη συνήθεις είναι 
οί πολλάκις έν τή Βίβλφ μνημονευόμενοι ανατολικοί άνεμοι. Οί λέγοντες δμως 
ταυτα σοφοι έπελάθοντο τούδε τού απλού πράγματος, δτι δηλαδή κατάτό βραχύ 
χρονικόν διάστημα τής άμπώηδος ούχι εύχερώς θά ήδυνατο ολόκληρος λαός, 

δπως διαβή τήν Έρυθράν θάλασσαν ή τά παρά ταύτην Ικτεινόμενα δονακο- 

τρόφα τέλματα δμοΰ μετά τών ζφων και τών παντοειδών αποσκευών αυτού. 

ΈπΙ πλέον σημειωτέον έν συναφείφ πρός τούτο, οτι οι Εβραίοι μόνον διέβη- 

σαν τήν θάλασσαν, ούχι δέ και οΐ διώκοντες αύτούς Αιγύπτιοι, οιτινες πάντες 
έπνίγησαν έν αυτή. ΟύχΙ ή άψυχος και άλογος φύσις, άλλ’ ή ταύτην κυβερ- 

νώσα καΐ διέπουσα θεία καΐ μεγάλη δύναμις διενεργεί θαύματα χαρακτήρος 
υπερφυούς καΐ ακατανόητου διά τών οπλών μόνον τού άπλού λογισμού. 

Τοιαύτα «θαλάσσια θαύματα», οιον τό έν τή ανωτέρω περικοπή τού 

Άρταπάνου περιεχόμενον, άπετέλουν έν ού μικρ§ κλίμακι συνήθεις εικόνας 
τής αρχαίας ιστοριογραφίας Ελλήνων τε καΐ Ρωμαίων, "Ή τε ορθολογιστική 
και άρεταλογική έκ μέρους τού Άρταπάνου ερμηνεία τού υπερφυσικού περί 
τήν Έρυθράν θάλασσαν φαινομένου αποτελεί Ιστοριογραφικήν έμπνευσιν 
ελληνικού κυρίως καΐ ρωμαϊκού χαρακτήρος. *Η άπέραντος θάλασσα ΰπεχώ- 

ρησεν ομοίως ποτέ καΐ προ τού Μεγάλου Αλεξάνδρου και βραδυτερον προ 
τών Ρωμαίων στρατηγών Π, Κορνηλίου Σκιπίωνος τού Αφρικανού ( πρεσβυ- 

τέρου) καΐ τού Λευκούλλου. Τό υπερφυσικόν τούτο γεγονός ερμηνεύεται υπό 
τών αρχαίων Ιστοριογράφων διά παρατηρήσεων άλλοτε μέν ορθολογιστικού 
χαρακτήρος, καθ’ άς τούτο άναφέρεται εις γνώσίν τινα τών καιρών τής άμπώ- 

τιδος και πλημμυρίδας, άλλοτε δέ άρεταλογικού χαρακτήρος, καθ’ ας θεία; 

βουλήσει εύλαβώς ΰποχωρούσι τά ύδατα ενώπιον δαιμόνιων και ΰπερόχων 
άνδρών. Προς έκτενεστέραν διασάφησιν τού πράγματος έπάγομαι κατωτέρω 

χωρία τινά έκ τής αρχαίας γραμματείας ^ 

1 Πρβλ. έτι σχετικώς 1. Ο. Ρ τ & ζ € γ, ΡοΙΙτ-ΙνΟΓβ ίη ίΐιε ΟΜ Τεδί&πιοπί. 

8ϊιΐ(ϋ€3 ίη οοηιρ&Γ&Ιΐνθ Κείΐ^ίοη, 1.6§βη(1 ιιηά II, Ι^οηάοη 1919, σ. 456 
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'Ο ’Ιώσηπος^ λέγει εν σχέσει προς τό υπερφυσικόν γεγονός της διαστά- 

σεως των ΰδάτων τής Έρυθρας ·θαλασσης, δη ουδε'ις δέον, δπως θαυμάση 
καΐ Ικπλαγή, εΐ αρχαίοις άνθρώποις καΐ πονηριάς απείροις εΰρέθη σωτηρίας 
δδός καΐ διά "θαλάσσης ετι διανοιγομένης ή ΰποχωροΰσης εν γένει εϊτε κατά 
βοΰλησιν Θεοΰ είτε κατά τινα αύτόματον καΐ ς>υσικήν του φαινομένου τοΰτου 
επέλευσιν, έφ’ δσον και τοϊς περί τον “Αλέξανδρον, τον βασιλέα τής Μακε* 

δονίας, οϊηνες οΰχΐ προ πολλου εγένοντο, ΰπεχώρησε τό Παμφΰλιον πέλαγος 
και τοΰτοις ούδεμίαν άλλην οδόν εχουσι παρέσχε τούτο την δΓ αΰτου χωρού¬ 

σαν, ινα ουτω καταλΰσωσιν οΰτοι την ηγεμονίαν των Περσών του Θεοΰ 
θελήσαντος. Τοΰτο, λέγει εν συνεχείςι: δ “Ιώσηπος, πάντες δμολογουσιν οι 
τάς “Αλεξάνδρου πράξεις συγγρα^Ι^άμενοι. Ό “Ιουδαίος ιστορικός ερμηνεύει 
τό Ιν λόγφ υπερφυές γεγονός άρεταλογικως κυρίως, έφ“ οσον δις έν σχέσει 
προς τοΰτο ποιείται λόγον περί βουλήσεως ή θελήσεως του Θεοΰ, μόνον 
δ’ επιτροχάδην θεωρεί αυτό και ώς η ενδεχόμενον έτι άποτέλεσμα όμαλής 
τίνος και εΰλόγου μεταβολής τής φΰσεως : « κατά ταΰτόματον ». Τον μεικτόν 
τούτον τύπον άνέλαβεν ό *Ιώσηπος εν τή χρίσει αύτοΰ ταΰτη υπό την επή¬ 

ρειαν άναντιρρήτως και την δράσιν των οικείων γραμματολογικών πηγών 
αύτοΰ, έν αΐς άμφότεραι αί ερμηνεϊαι αΰται τοΰ έν λόγφ ΰπερφυοΰς γεγονό¬ 

τος περιέχονται, ή τε ορθολογιστική δηλονότι και ή άρεταλογική. 

Ό Στράβων® περιγράφει διά πολ?ι.ών τά περί την Φασηλίδα υπάρχοντα 
κατά θάλασσαν στενά και τήν διά τούτων ύπό τοΰ Αλεξάνδρου παραγωγήν 
τής στρατιάς αύτοΰ. Υπάρχει εκεί δ'ρος τι «Κλίμαξ» καλοΰμενον, δπερ επί- 
κειται τφ Παμφυλίφ πελάγει στενήν άπολεϊπον πάροδον έπΙ τφ αίγιαλφ' ή 
πάροδος αΰτη κατά μέν τάς νηνεμίας εγυμνοΰτο των ύδάτων ούτως, ώστε 
βατή αύτη νά είναι τοϊς όδεΰουσι, κατά 5έ τάς πλημμύρας τοΰ πέλαγους 
έκαλύπτετο υπό των κυμάτων έπΙ πολλήν εκτασιν. Επειδή ή διά τοΰ ό'ρους 
ύπέρβασις μακρά και προσάντης ήτο, έποιοΰντο οι άνθρωποι χρήσιν πρός 
διάβασιν τών στενών τούτων τοΰ αίγιαλοΰ κατά τούς καιρούς τής εύδίας. Ό 
*Α?ιέξανδρος όμως είς καιρόν χειμώνος έμπεσών καΐ τήν ^κβασιν τοΰ πρά¬ 

γματος τή τύχη ανατιθέμενος ώρμησε πρός διάβασιν τών στενών τούτων, 

πριν ετι έν καιρφ τινι εύδίας ύποχωρήσωσι τά κύματα. Ούτως όλην τήν 
ημέραν οί στρατιώται αύτοΰ ετέλεσαν τήν πορείαν εν ύδατι μέχρις όμφαλου 
βαπηζόμενοι. Καθά βλέπομεν, ορθολογιστικόν κυρίως χαρακτήρα, ούχι δέ 
άρεταλογικόν, εχει ή εκθεσις αύτη τοΰ Στράβωνος®. 

κε|. — Ο. β ί η Γ β ί ο 13, βΐαάίβη ζα ΜαΓΕΐεΙ. ΙνΐίβΓ&ΛίδΙοπεοίιε χιηά Γείίβΐοηε- 

0εδθ1ιία1ιί1Ϊ€ΐΐ6 ϋηίβΓδίιςΙιυπ^βη. 31ιι1;1§&γ(: 1928 ( == Τϋΐ5ίη£;6Γ Β€ί£Γ&§:6 ζιιγ 
ΑΐίεΓίιιπίδΛνίδδθηδοΙι&ίί:. 4), σ. 138, σημ. 87. 

1 Ίώσ. Ιουδ. όρχαιολ. II 16, 5 (^ § 347 = I [1887 ] 155 κέξ. Νίεδε). 

^ Χτράβ. XIV 3, 9 ( = ρ. 982 Α. = ρ. 666 Ο. — III [ 1862 ] 149 κεξ. ΧταπίβΓ ). 
® Τήν σκηνήν ταυτην τής φυσικής ΰπό τοϊ3 Μεγάλου Αλεξάνδρου και τής στρα- 
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Ό Ψευδό - Καλλισθένης ’ λέγει περί του Μεγάλου “ΑΡνεξάνδρου, δη εν 
Παμφυλίφ συνέβη αύτφ παράδοξον πράγμα- Τφ βασιλεί στερουμένφ νεών 
ΰπεχώρησε· μέρος τής θαλάσσης, ίνα διέλθη ή πεζική δύναμις αύτοΰ. Τον 
άρΗτα?νθνικόν χαρακτήρα τής διηγήσεως ταύτης εξαιρεί έναργώς ό Θεσσαλο¬ 

νίκης Ευστάθιος®, δστις λέγει, δη κατά τον Κα?.λισθένη τό Παμφύλιον πέλα¬ 

γος “Αλεξάνδρου παρερχομένου έξυπανέστη λαβών αϊσθησιν οίονεί τής πορείας 
εκείνου και ούδαμώς αγνόησαν ούδ’ αυτό άψυχον δν τον άνακτα' ύποκυρτω- 

θεν τό πέλαγος προσεκύνησεν ούτως είπεϊν τον άνακτα®. Ό “Αρριανός ί^γει 
<5μοίως^ δτι δ “Αλέξανδρος ορμήσας έκ Φασηλίδος ήγε τήν στρατιάν αύτοΰ 
παρά τήν θάλασσαν διά μέσου τοΰ αίγιαλοΰ* τήν οδόν ταυτην ούχι άλλως 
δύναταί τις, δπως χωρήση, ή άπό βορρά μόνον πνεόντων ανέμων, τότε δμως 
αίφνιδίως άντί σκληρών νότων βόρειοι άνεμοι πνεύσαντες ούχι άνευ τής 
βουλήσεως τοΰ θείου, ώς αυτός τε και οί άμφ’ αυτόν εξηγούντο, εύμαρή 
και ταχεΐαν κατέστησαν τήν πάροδον. ΚαΙ ό “Αππιανός τέλος® λέγει ομοίως,· 
δτι ό “Αλέξανδρος τής θαλάσσης άνακοπείσης δαιμονίως διέτρεχε τον Παμ- 

φΰλιον κόλπον τοΰ δαίμονος κατέχοντος χάριν αύτοΰ τό πέλαγος, έως δτου 
παρέλθη δ βασιλεύς μετά τής στρατιάς αύτοΰ. Πανταχοΰ ενταύθα περιβάλλει 
τάς οικείας διηγήσεις άρεταλογική ης πνοή. Σχετικώς μετά πολλής δρθολοΓ 
γιστικής σκέψεως και έφεκτικότητος άποφαίνεται δ Πλούταρχος®. Πολλοϊς 
τών Ιστορικών, λέγει δ έκ Χαιρωνείας φιλόσοφος, ή υπό τοΰ “Αλεξάνδρου 
συντελεσθεϊσα παραδρομή τής Παμφυλίας κατέστη εύπρόσδεκτος ύπόθεσις 
πρός σύνθεσιν περιγραφών μεστών έκπλήξεως καί δγκου έν άναφορφ πρός 
τό γεγονός εκείνο, καθ’ δ ΰπεχώρησε δήθεν ή θάλασσα τφ Άλεξάνδρφ θείφ 
τινί τύχη, έν φ αύτη πάντοτε προσφέρεται εκεί έκ τοΰ πέλαγους τραχεία και 

τιας αύτοΰ διαβάσεως τοΰ Παμφυλίου πέλαγους αΙνίττεται δ Άρτέμων παρά Θεπ. 

δΰΕ8. I 8, 11 λέγων; « ...ούδ’ έπι τφ Παμφυλίφ πελάγει τήν έμπρόθ'εσμον καραδο- 

κοΰμεν άμπωτιν». 

1 Ψευδό - Καλλισθ·. 1 28 ( = ρ. 306 τής ύπό τοΰ ΜυΙΙοπ γενομένης έκδόσεως : 

Ρδβυάο · Οαΐΐίδΐΐιεπβδ [ 1846), ήτις είναι συνημμένη μετά τής υπό τοΰ αύτοΰ γενο¬ 

μένης έκδόσεως : δοΓίρίοτεδ Γ€Γυηι ΑΙεχαπάτΐ Μει^ηί [ 1846 ] και μετά τής έκδό- 

οεως περαιτέρω τών Ιργων τοΰ Άρριανοϋ ύπό τοΰ Βϋ6η€Γ ι ΑΓΠθηί Αη&δ&δίδ βί 
Ιπ(3ϊο& [ 1877 ] ). 

^ Εύστ. παρεκβ. είς 'Ομ. Τλ. Ν 29 (= ΙΓ ( 1540 ] 918, 38 κέξ. 6.Ε.. = τώ μνη- 

μονευΟέντι ήδη ανωτέρω δοήρΙοΓβδ τβΓΠΐπ ΑΙσχ&ηάΓί Μο,^ηί. ΚΓ9.8:ιη€ΐιί3, ρ. 193.; 

ααΐΐΐείΐ:. ίτ. 25 =Ρ Ογ. Ηΐδί:. Π Β [ 2929 ] 650, 18 κέξ.: 124. ΧβΠϊβϊΗ. Ρ 31). 

3 Πρβλ. Ρ Ογ. Ηίδΐ:. Π Ώ ( 1930 ) 427 κέ|. : 124. Καΐϋδίΐι. Ρ 31* 8ο1ιο1. 

Τονρπί. ϊη Ηοπι. II. Ν 29 (= VI (II ], 1888, ρ. 5, 22 κεξ. ϋίπάοΓίΐιΐδ ( Μααεε [ )' 

αιΐΓί. Κιαί. V 3, 22· VI 3, 16. 

* Άρρ. άνάβ. Άλεξ. I 26, 1 κεξ. 

5 Άππ. ρωμ. έμφυλ. II 149. 

® Πλουτ. Άλεξ. 17, 6 κέξ, ( — βίοι ρ. 673ί κεξ.). 
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σπανίως καταλείπει ακάλυπτα τμήματά τινα των παρ* αυτήν απόκρημνων και 
άποτομων βράχων. Αυτός δ Άλέΐανδρος, λεγει έν συνεχείςι, δ Πλούταρχος, 

οΐίδέν τοιουτον τερατώδες και παράδοξον πράγμα αναφέρει εν ταϊς επιστολαΐς 

αΰτοΰ, αλλά λέγει άπλώς, οτι δρμήσας έκ Φασηλίδος διήλ·θε τά εκεί στενά 
πορευθεις τήν διά του δ'ρους Κλίμσκος χωρούσαν οδόν^ 

Ή όπόθεσις αΰτη τής ΰποχωρήσεως κατά τινα τρόπον τής θαλάσσης 
ενώπιον επιφανών άνδρών μετηνέχθη και εις τήν περιοχήν τής ρωμαϊκής 
ιστορίας. Περί τοΐί Π. Σκιπίωνος τοί5 “Αφρικανού (του πρεσβυτέρου) λέγε¬ 

ται *, δτι ουτος κατά τήν έν 'Ισπανίφ πολιορκίαν τής νέας Καρχηδόνος περι- 
θέων τήν πόλιν και βοών και παρακαλών είδε περί μεσημβρίαν τήν θάλασ¬ 

σαν υποχωρούσαν έν τόπφ τινί, έν ώ βραχύ τό τείχος τής πολεως ητο και 
έλος προσέκλυζε τοΰτφ. *Η άμπωτις εφήμερος είναι εκεί και ο κλυδων επηρ· 
χετο μέν μέχρι του υψους των μαστών, ΰπεχώρει δέ μέχρι του μέσου τών 
κνημών. Τοΰτο ϊδών τότε δ Σκιπίων και δεόντως πρότερον πληροφορηθείς 
περί τής φυσεως του πράγματος ετρεχε τήδε κάκεϊσε έντελλόμενος τοϊς στρα- 

τιώταις αΰτοΰ, όπως προσβάλωσι τήν πόλιν έκ του μέρους εκείνου προσιτού 
πλέον δντος λόγφ ΰποχωρήσεως τών υδάτων. Σύμμαχος αΰτοΰ ήτο δ θεός 
Ποσειδών, δστις παρέστη αύτφ κατά τόν ύπνον και παρεσχε τας δέουσας 
συμβουλάς καΐ οδηγίας έν σχέσει προς τόν έπίτυχέστερον τροπον προσβολής 
τής πόλεως και δή καΐ έν συνδυασμφ προς τήν βεβαίωσιν συνεργίας αΰτοΰ 

κατ* αυτόν τόν καιρόν τής πράξεως. 
Έν σχέσει προς τήν υπό του Ρωμαίου στρατηγού Λευκόλλου ( ΠηοχιΙΙαδ) 

1 Ό Πλοΰτ. αΰτ. 17, 7 (= αΰτ. ρ. 673 ί) Ιπάγεται στίχους κωμφδίας τινός του 
Μενάνδρου, δι* ών ό ποιητής οΰτος παίζει προς τό παράδοξον τούτο πράγμα. Πρβλ. 

ΟΑΡ III (1888) 240 : Μεν. άδ. δρ. άπ. 924. Πρβλ. ετι Ιν σχέσει προς τήν ύπόθε- 

σιν ταύτην Ρ Ογ. ΗίδΙ. II Β (1929) 819 κέξ.: 151. Αηοη^ηιβ 
(ΡΓαβίτι. 8ίΐί)ΐ3&ίίίςιιπι )· αΰτ. II Β ( 1930) 536 κέ|. ί 151. Αηοη. ΑΙβχβηάβΓ^εδοΙι. 

( Ργ&^γπ. 3εΙιϊ>. ). 
2 Πρβλ. Πολυβ. Χ7 κεξ. ( = ΙΙΙ ( 1893] 64 κέξ. ΒΰΙίηεΓ - \νοΐ33ΐ; )* *Αππ. ρωμ. 

Ιβηρ. 19 κέξ. — 1<ίν. XXVI 42 κέξ. — Έν XXVI 45, 8 κέξ. γράφει ό Λίβιος τάδε : 

ιπβάίπιπ ίεηπβ άίβί βΓΕί: εί πά Μ, ςυοά δΐΐΕ εροπίβ οβάβηίε ίη ιιιεγ6 Εβείη ίτα- 

ΙιβΙίΕίιΐΓ Εί^πΕ, ΕοβΓ βΙΐΕοι 86ρΙβηιίΓίο οΓΐπδ ίποΙίηΕίυιιι δίΕΚηυηι εοάβπι, ςυο 
Ε6δΙϋ3 ίοΓβΙ^Εΐ; Εάεο πηάΕνβΓΕί ναάΕ, υΐ εΗΜ ιιηαΙ)Πίοο Τειιυδ Εςυα βδδβΐ:, 
εΗΙ)! ρ:θηαΕ νίχ δπρβΓΕΓεί. Ιιοο οιιγε εο ΓΕίίοηε οοπιρεΓίαπι ίη ρτοδίεΐηπι εο 
0603 νβΓίβηδ δοίρίο, (ϊΐιί Εά ίΓΕηδϊΙηηι Ε,οπίΕηΐδ πιεγ6 νβΓίβΓβηί εί δίΕ^ΠΕ Επίετ- 

Γεπί νίΕ8ς[αβ Επϊε πιιιηφυΕΐη ΙηίΐΕδ Ηιιπιειιο νεδίί^ΐο αρεητεπί, ΝερΙυηηηι 
ίιιόεόΕΐ; άυοειη ίΐίηεπδ δβς,ΐΐί εο ιαεάίο δίΕ^ηο βνΕάβΓβ &ά ιηοεπίΕ. Κυρίως 
ενταύθα ή ύποχώρησις τής θαλάσσης θεωρείται ή ώς φυσικόν φαινομενον η ως εργον 
τού Ποσειδώνος ή τών θεών έν γένει., παρ’ οίς προσφιλής ήτο 6 Σκιπίων, οΰχι δέ 
ώς τι ΰπερφυές γεγονός άφ’ εαυτού κατά βούλησιν θεού τίνος συμβαΐνον ενώπιον 
έξοχου τινός ανδρός. Κατά ταύτα οΰχΐ καθαρώτατα άρεταλογικός είναι ό χαρακτήρ 
τής διηγήσεως ταύτης. 

διάβασιν του ποταμού Εΰφράιου, καθ’ δν χρόνον οΰτος έπορεύετο εναντίον 
του Τιγράνους, λέγει ό Πλούταρχος ^ δτι οΰτος μετά πολλής ταχΰτητος όδεΰ· 
σας ήλθεν έπΙ τόν Ευφράτην, εΰρών δε τοΰτον ένεκα τοΰ χειμώνας άφθονον 
ύδωρ φέροντα και θολερόν οντα ήσχαλλεν, επειδή παρίσιατο ανάγκη διατρι¬ 

βής εκεϊ και πραγματείας λόγφ τής άπαιτουμένης κατασκευής πορθμείων καΐ 
σχεδίων. Παρά ταΰτα ήρξατο τό ρεΰμα άφ* εσπέρας ΰποχωροΰν, κατά τήν 
διάρκειαν δέ τής νυκτός ήλαττοΰτο τούτο έπΙ μάλλον καΐ μάλλον και τέλος 
άμα τή ήμερα κατήλθεν εις τήν κοίτην αΰτοΰ. Οί επιχώριοι ιδόντες μικράς 
τινας νησίδας, αϊτινες διεφάνησαν έν τώ πόρφ, και τά όρμητικώς πρότερον 
ρέοντα ΰδατα μεταποιούμενα νυν έπ* αυτών εις ήσυχα τενάγη προσεκΰνουν 
τόν Λεύκολλον, επειδή τοΰτο σπανιώτατα συνέβαινεν έν τφ πρότερον χρόνφ, 

Ικείνφ δέ χειροήθη καΐ πρξον παρέσχεν εαυτόν δ ποταμός προς άπράγμονα 
καΐ ταχεϊαν διάβασιν αΰτοΰ. Τοΰ καιρού τούτου ακριβώς ποιησάμενος χρή* 

σιν ό Λεύκολλος διεβίβαζε τήν στρατιάν. Έν τή απέναντι δχθη τοΰ παταμοΰ 
έθυσεν ό Λεύκολλος τφ Ευφράτη διαβατήρια ταύρον*. Εις τήν ΰπόθεσιν 
ταύτην τής διαβάσεως τοΰ Εΰφράτου ΰπό τοΰ Λευκόλλου φαίνεται άναφερο- 

μένη φράσις τις τοΰ Σαλλουστίου παρά Σερβίφ * καΐ παρά Δονάτφ ^: ιιί 
ίαηΐμ Γορεηίο ιημξμίιο ποη δίηο άοο νίάοΓβΐιΐΓ®. 

Τό θαύμα τής προ τών Ιουδαίων διασχάσεως τών υδάτων τής Έρυ- 

* Πλοΰτ. Λεύκ. 24, 2 κεξ. ( = βίοι ρ. 507<1 κέξ. ). 

* Πρβλ. Μέμν. παρά Φωτ:. βιβλιοθ. 224 ( = I [ 1824 ] 2381> 14 Βείτΐίεπίδ) = ΡΗΟ 
III ( 1849) 556ε: Μεπαη. ίη Ι,νΐ 1 = Ρ Ογ. Ηϊδί. III Β ( 1950) 365: 434. Μεηιη. 

I Ρ 38, 2. 

3 Θετν. οοιηϊη. ίη Αεη. Ι£ 632 (=Ι [18811 312, 7 κέξ. ΤΜΙο). 

^ ΒοπεΙ. ΟΟΠ3Π1. Τετ. Εηη. V 2, 36 ( = Ι [1902 1 ^5^, 13 κΐξ, \ν653Π6Γ). 

* Έν σχέσει προς τό απόσπασμα τούτο 'τοϋ Συλλουστίου πρβλ. τής ΰπό τοΰ 
Οίείδοΐι γενομένης έκδόσεως τών έργων τού ιστορικού τούτου Π (1859 ) 139 κέξ. : 

ΙιΐδΙοΓ. ίηο. 1ίΐ3Γ. ΓβΙ. 97. Έν ρ. 140 γράφει ό Βΐείδοΐι τάδε: Βε παΙΐΕ Γβ ΙίΕβε 
νετδΕ ΕρΙΐηδ άίεί νίάεηΙιΐΓ ροίηίδδε, ςηΕιη άε εηΝΙα ΕηρΙίΓΕίίδ ίηηιΐηηΐίοηε. 

Αΰτ. παραπέμπει ήμδς ό Βίεΐβείι εις ρ. 109; ΙιϊδΙ;. ϋό. IV, ίτ. 51, έν φ πρόκειται 
περί τής άφίξεως τοΰ Λευκόλλου εις τόν Ευφράτην. Έν συνεχείφ γράφει ό Βίείδοΐι 
τάδε: ΒεΙ δίιηίΐε ρΓοάίβ^ϊηαι νΐάεΙτίΓ ίιχίδδε ίΐΐηά, άε ί^ηο £γ. ίηε. 75 ΠΕΓΓΕίιιηι 
εδί. Έν τή ΰπ’ αυτού γενομένη έκδόσει τών αποσπασμάτων τοΰ Σαλλουστίου II (1893 ) 

180 τίθεται δ ΜαητεπόΓεοΙιεΓ τό έν λόγφ απόσπασμα τού Ιστορικού τούτου, δπερ 
ύπ* άριθ. 97 εΰρίσκεται παρά Βϊεΐδοΐι, ΰπ’ άριθ, 60 τού IV. βιβλίου τών ΠΐδΙοΓίΕ- 
Γΐιηι εύ9'ύς μετά τό απόσπασμα 59 τοΰ αΰτοΰ βιβλίου, δπερ αντιστοιχεί τφ ύπ* άριθ. 

51 άποσπάσματι τού Βίείδοΐι, λέγων Ιν ρ. 180 πρός διασάφησιν τοΰ πράγματος 
τάδε : βηοηίΕΐη άε πιιγο δα^ίϋος,ιιε Εΐίςίπο παΙτίΓΕε ενεπίυ Ερετΐε Ε£ί1:υΓ, βυπιιηΕ 
νετί δρεοίε εβδβ Βϊεΐδοΐιϋ οοπίεοΙητΕ ηιϋΐϊ νΐάεΐητ, ς[ηί Ιιαβο αά ΕηρΙίΓΕίθιπ 
Ι,ιιοηΙΙί ΕάνεηΙη ηΐΕ^αορεΓε ίηηπάΕπίεηι Ιαπιεηίειηςχιε, εΙ δηόίίο ηοείη άεί 
ευΐαδάΕΐη ορε άίπιίιιυίιιηι, Γείίηΐίΐ ; ςηοά εο είίΕιη οοηίίηπΕίηΓ, φαοά τε νετΕ 
ίΓΕίεοίο ίΙαπιίηε ΕτιαιιΙΙϋδ ΐΕηΓαηι δΕΟΓίίϊοΕνίί νεΙηΙ διαβατήρια, εοΐΠοεί; ηΐ άεο 
ίΐΐί ^ΓΕίεδ Ε2θΓ€ΐ. 
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θρας θαλάσσης εομην€·υει δ Φίλων* διά τίνος επιδέξιου συνδυασμοΰ της 
ορθολογιστικής υπό των Μεμφιτών θεωρήσεως του πράγματος μετά τής 
άρεταλογικής υπό των Ήλιουπολιτων διασαφήσεως αυτοΰ μιμούμενος ϊσως 
Ιν τοΰτφ τόν Άρτάπανον. Καταδΰντος, λέγει δ “Ιουδαίος οΰτος λόγιος, του 
ήλιου ήρξατο ευθύς κατασκήπτων νότος βιαιότατος, ύφ“ ού τό πέλαγος εξα* 

νεχώρησεν* πολ?νάκις πρότερον συνέβαινεν, όπως άμπωτίζη τό πέλαγος τούτο 
όμως τότε ζωηρότερόν πως ωθούμενα τά παρά τοΐς αιγιαλοϊς υδατα ύπεσύρ- 

θησαν είς τό βάθος ωσεί εις χαράδραν τινά ή χάρυβδιν* ούδείς άστήρ έφαί- 

νετο εν τφ ούρανφ, άλλ* άπαντα τούτον πυκνόν καΐ μέλαν νέφος έπεϊχε γνο- 

φώδους τής νυκτός ουσης εις κατάπληξιν των διωκόντων. ΠροσταχθεΙς νυν 
δ Μωυσής υπό τού Θεού παίει τήν θάλασσαν διά τής βακτηρίας αυτού* 

αύτη ραγείσα διίσταται καΐ των τμημάτων τά μέν εγγύς τού ραγέντος μέρους 
κείμενα μετέωρα προς ύψος έξαίρονται και ώσει τείχος παγέντα κραταιώς 
ήρέμουν καΐ ήσύχαζον, τά δ’ οπίσω ευρισκόμενα συσταλέντα και χαλινωθέντα 
άνεχαίτιζον τήν εις τά πρόσω φοράν ώσει δι* αφανών ήνιών, τό δέ μεσαίτατον 
τμήμα, καθ* δ έγένετο ή ρήξις, άποξηρανθέν οδός εύρεϊα γίνεται και λεωφόρος. 

Έν σχέσει πρός τόν παρά των Αιγυπτίων έκ μέρους των “Ιουδαίων 
δανεισμόν διαφόρων χρησίμων αντικειμένων και τήν κατακράτησιν εΐτα τού¬ 

των άναγινώσκομεν έν τή «“Εξόδφ » ότι οϊ υΙοΙ “Ισραήλ ήτησαν παρα 
των ΑΙγυπτίων σκεύη αργυρά καΐ χρυσά καΐ ιματισμόν καΐ έσκύλευσαν αυ¬ 

τούς τή βοηθείοΕ αυτού τούτου τού Θεού: «εδωκε Κύριος τήν χάριν τφ λαφ 
αυτού εναντίον των Αιγυπτίων, καΐ εχρησαν αύτοϊς και έσκύλευσαν τούς 
Αιγυπτίους». Τήν πληροφορίαν ταύτην δεόντως μετεποίησεν δ Ιουδαίος 
“Αρτάπανος έν τή διηγήσει αυτού χάριν διαφυλάξεως τού ηθικού μεγαλείου 
τού ιουδαϊκού λαού και τού Θεού αυτού. Παρ* “Αρταπάνφ ούδείς λόγος γί¬ 

νεται περί «σκυλεύσεως» αιγυπτιακών αντικειμένων, αλλά, καθά και έν 
Γ 34, περί «δανεισμού» άπ?νώς καΐ « διακομίσεως» τούτων: « χρησαμένους 
διακομίζειν», ούδεμία δέ περαιτέρω μνεία γίνεται παρ* αύτφ τής άτοπου 
εκείνης καΐ παραδόξου εν τφ έργφ τούτφ συμπράξεως τού Θεού. Ό Φίλων 
και δ “Σώσηπος τηρούσιν εν τφ σημείφ τούτφ απόλυτον σιγήν 

^ Φίλ. περί τού βίου Μιουσ. I 32 (= § 176 κε|. — IV [ 1902 ] 162, 8 κέ|. Οοΐιη ). 

* "Εξοδ. 12, 35 .κΙξ. 

8 Ό Θεοδώρητος, εις τήν "Εξοδ. 7, 23 { = ΡΘ ΕΧΧΧ ( 1864 ] 249 Β 8ο1ιυ1ζβ) 

λέγει σχετικώς, δτι πολύν έν Αιγύπτφ χρόνον ΰπέμεινεν ό λαός των Εβραίων πλιν- 

θουργών καί τειχοποιών καί πόλεις οικοδομών. Ήθέλησε λοιπόν ό δεσπότης Θεός, 

όπως μισθόν λάβωσιν ούτοι ώς τίμημα των πόνων αυτών δια τούτο ακριβώς Ιλα- 

βον οΰτοι παρά τού Θεού τήν εντολήν, όπως πράξωσι ταΰτα. Ούδείς δέον, όπως 

άδικον θεωρήση τήν πράξιν άτβ δήθεν τού Φαραώ μέν άδικήσαντος, παρά των 

Αιγυπτίων δέ τού μισθού είσπραττομένου’ καί οΐ ΑΙγύπτιοι έκοινώνουν τής αδικίας 

μιμούμενοι τήν τού βσσιλέως ωμότητα. 

24 - 5 -1961 
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“Εν τφ πρωτοτύπφ κειμενφ τού “Αρταπάνου άναγινώσκομεν: «τφ δέ 
Μωύσφ φωνήν θείαν γενέσθαι (εο. Άρτάπανος φησι) πατάξαι τήν θάλασ¬ 

σαν τή ράβδφ καΐ διαστήναι. τόν δέ Μώυσον άκούσαντα έπιθιγεϊν τή ράβδω 
τού ΰδατος και ούτω τό μέν νάμα διαστήναι, τήν δέ δύναμιν διά ξηράς οδού 
πορεύεσθαι ». “Εν τή « “Εξόδφ » * ?ι£γεται, δη των υιών Ισραήλ παρά τήν 
Έρυθράν θάλασσαν ευρισκομένων και έν πολλή άμηχανίςί διατελούντων προ 
τών καταδιωκόντων αυτούς Αιγυπτίων είπεν δ Θεός τφ Μωυσεϊ: «και σύ 
έπαρον τή ράβδφ σου και έ'κτεινΰν τήν χεΤρά σου έπι τήν θάλασσαν και ρή· 
ξον αυτήν..., έξέτεινε δέ Μωυσής τήν χεΐρα έπΙ τήν θάλασσαν* καΐ υπήγαγε 
Κύριος τήν θάλασσαν εν άνέμφ νότφ βιαίφ ολην τήν νύκτα και έποίησε τήν 
θάλασσαν ξηράν και έσχίσθη τό ύδωρ» Έν τή περικοπή ταύτη τής « Εξό¬ 

δου » παρατηοούμεν, ότι τό υπό τού Θεού έπιταχθέν τφ Μωυσεϊ έργον έν 
πρώτοις μέν διφυές ήτο, συνιστάμενον δηλαδή τούτο μέν έκ τής άρσεως τής 
ράβδου καΐ τής έκτάσεως τής χειράς έπι τήν θάλασσαν, τούτο δέ εκ τής ρή¬ 

ξεως ταύτης, ειτα όμως άπλοΰν, συνιστάμενον δηλαδή έκ τής έκτάσεως απλώς 
τής χειρός έπι τήν θάλασσαν, ώθουμένης ούτω τής ΰποθέσεως τής διαστά- 

σεως τών υδατων αυτής εις τήν περιοχήν τής αύτομάτου περαιτέρω και φυσι¬ 

κής ακολουθίας τών γεγονότων. *Η διασάφησις αύτη τού οίκείου χωρίου τής 
«Εξόδου» αποτελεί άναγκαίαν προϋπόθεσιν ορθής ερμηνείας ώρισμένων 
λογοτεχνικών ιδιορρυθμιών καΐ ώρισμένων περαιτέρω συντακτικών ανωμα¬ 

λιών τού έν λόγφ χωρίου τού Αρταπάνου. 

Έν πρώτοις παρατηρητέον, δη παρ* Αρταπάνφ δ Μωυσής κατόπιν 
άκροάσεως «θείας» τινός «φωνής» κυρίως διίστησι τά νάματα τής θαλάσ¬ 

σης και ΟΤΙ διεξάγει το θσυμάσιον τούτο έργον ούχΙ δι’ έκτάσεωο τής χειρός 
έπι τήν θάλασσαν, ώς έν τή « Έξόδφ» σχετικώς λέγεται, άλλα διά πλήξεως 
ταύτης διά τής ράβδου αύτοΰ. Πανταχοΰ έπι τών εϊκόνων τούτων διαπλοΰται 
ζωηρώς λογοτεχνική τις χροιά ειδωλολατρικοϋ μάλλον, ούχΙ δέ ιουδαϊκού, 

χαρακτήρος μαρτυρούσα έναργώς μίμησιν τού ύφους καΐ τής τεχνιτείας τής 
άρχαίας ιστοριογραφίας. Παρ’ Ίωσήπφ® τύπτει ομοίως δ Μωυσής τή βακτη- 

ρίφ τήν θάλασσαν, ήης υπό τής πληγής ταύτης άνακοπεϊσα καί είς εαυτήν 
ύποχωρήσασα γυμνήν άφήκε τήν γήν, ΐνα αύτη είναι τοΐς Έβραίοις οδό; και 

1 ’Έ|οδ. 14, 9 «έξ. 

® Παρατηρητέον τόν ορθολογιστικόν χαρακτήρα τής τελευταίας ταύτης φρά- 

σεως. Εϊδομεν όμως ανωτέρω έν τή εκθέσει τοΟ ’Αρριανοΰ έν σχέσει πρός τήν ύπό 

τοΟ Αλέξανδρου διάβασιν του Παμφυλίου πέλαγους, οτι τούτο ύπεχώρησεν αύτφ καί 

τή στρατιφ αύτοΰ διά τής δράσεως ούχΙ νοτίων, άλλα βορείων κυρίως, άνεμων. Πρό¬ 

κειται ενταύθα περί συγχύσεως διαφόρων γραμματολογικών πηγών ή όντως πρός 

δημιουργίαν συνθηκών άμπώτιδος παρίσταται ανάγκη δράσεως διαφόρων εκάστοτε 
ανέμων άντιστοίχως τή γεωγραφική ζώνη έκάστης θαλάσσης ; 

3 Ίώσ. ίοϋδ. άρχαιολ. Π 16, 2 {= § 338 = I [1887] 154, 4 κΐξ. Νΐθδε). 
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φυν4 Καχσ ταϋΐα §ν τφ σημείφ τοΰτφ αντιγράφει δ Ίώσηπος τον Άρ- 

τάπανον. 
Έν άμφοτέροις τοΐς έδαφίοις του έν λόγφ χωρίου του *Αρταπάνου κεϊ- 

ται τό άπαρέμφατον: « διαστηναι », δπερ είναι χρόνου ένεργητικοί5 αορίστου 
δευτέρου, ως συνήθως έν τή γραμματικτί ίνέγομεν, και έχει άμετάβατον διά- 

θεσιν. Κυρίως τά απαρέμφατα του χρόνου τούτου έχουσι συνοπτικήν έννοιαν, 

δηλοΰσι δηλαδή την ρηματικήν έννοιαν ούχΙ έν παρατατικη εξελίξει, άλλα 
συνειλημμένην ούτως ειπεϊν καΐ συντετελεσμένην έν τινι ωρισμένφ χρονικφ 
σημείφ καΐ δέον, δπως επί το δρθότερον καλώνται « απαρέμφατα χρόνου 
συνοπτικού». Είναι γνωστόν, δτι τά τε άπαρέμφατα και αί μετοχαΙ στε¬ 

ρούνται άπολύτου χρονικής βαΟμίδος' ταϋτα έχουσι σχετικήν μόνον χρονικήν 
βαθμίδα, χρονικήν δηλαδή βαθμίδα έν σχέσει προς τήν χρονικήν βαθμίδα 
τής ρηματικής έννοιας, έξ ής έξαρτώνται. Τά είδικά άπαρέμφατα, ήτοι τά 
άπαρέμφατα, άτινα έξαρτώνται έκ λεκτικών καΐ δοξαστικών ρημάτων, είναι 
έν σχεσει προς τήν χρονικήν βαθμίδα τής, έξ ής έξαρτώνται, ρηματικής 
έννοιας προτερόχρονα ή -όστερόχρονα, χρόνου δηλαδή παρελθόντος ή μέλλον¬ 

τος, τά τελικά δέ άπαρέμφατα, ήτοι τά άπαρέμφατα άτινα έξαρτώνται έξ εφε¬ 

τικών και δυνητικών ρημάτων, είναι έν σχέσει προς τήν χρονικήν βαθμίδα 
τής, εξ ής έξαρτώνται, ρηματικής έννοιας υστερόχρονα μόνον, χρόνου δη?ναδή 
μέλλοντος, οιον: «οι δέ στρατιώται εχαλέπαινον τοΐς στρατηγοΐς και έφα- 

σαν αυτούς πάλαι ταΟτ’ είδότας κρύπτειν» Ξενοφ. Κυρ. άν. 14, 12* «ύπώ- 

πτευον (80. οι στρατιώται) ήδη επί βασιλέα Ιέναι» I 3, 1* «...νυν έλπις 
ήδη, καθάπερ άν αυτών (δο. τού τε 5ντος και τού μή δντος) θάτερον είτε 
άμυδρότερον είτε σαφέστερον άναφαίνεται, και θάτερον ούτως άναφαίνεσθαι » 

Πλατ. σοφ. 250 ο' «...δτ’ έφησθα κελαινεφέι Κρονίωνι | οΐη έν άθανάτοι- 

σιν άεικέα λοιγδν άμύναι » 'Ομ. *Ιλ. Α 897 κέξ. — « έλπωρή τοι έπειτα τελευ- 

τήσαι (δο. σέ τον Τηλέμαχον) τάδε έργα» Όδ. β 280· «... | έλπωρή τοι 
έπειτα φίλους τ* ιδέειν (50. σε τον Όδυσσέα) και ικέσθαι ί οίκον... » ζ 313 

κέξ. — «καΐ δή μοι γέρας αυτός άψαιρήσεσθαι απειλείς» Ίλ. Α 16Γ « έλπί- 
ζειν γάρ (δο. έφη Γΰλιππος) άπ* αυτού τε έργον ά'ξιον τού κινδύνου ές τον 
πόλεμον κατεργάσεσθαι » Θουκ. VII 21, 2' « ...λογιζομενοι (δο. Ελληνες 

τε και ό Άριαΐος) ήξειν... εΐς κώμας τής βαβυλωνίας χώρας» Ξενοφ. Κυρ. 

άν. II 2, 13* «... I .... I των σε, γέρον, πλούτφ τε καΐ υίάσι φασί κεκάσθαι» 

Όμ. Ίλ. Ω 543 κέξ. — « ήδη φαμέν τούτον ( δο. δς άν έν τή πόλει παραμείνη ) 
ώμολογηκέναι έργφ ήμϊν (δΟ, τοΐς νόμοις), ά άν ήμεΐς κελεύωμεν, ποιήσειν 
ταύτα» Πλάτ. Κρίτ. ρ. 51 ε’ « ...κέκλετο (δΟ. "Εκτωρ) δ* άλλους | Τρώας 
φευγέμεναι » Όμ. Ίλ. 657 κέξ. — « καθάπερ άρτι Λάχης μή άφίεσθαί σε εμού 
διεκελεύετο, αλλά διερωτάν,···» Πλάτ. Λάχ. ρ. 186ά' «δ δ αύ είπεν (δΟ- 

δ Κριτίας), ώς έγώ ·{30. δ Θηραμένης) εϊμΐ οίος άεί ποτέ μεταβάλλεσθαι,..· » 

Ξενοφ. έλλ. II Β, 45* «... [ εύχόμενος θάνατόν τε φυγεϊν καΐ μώλον "Αρηος » 

'Ο Ιουδαίος λόγιος Άρτάπανος και τό εργον αύτοΟ 389 

Όμ. Ίλ. Β 400 κέξ. -- « οί μέν γάρ αυτών (30, Έρετριέων) έβουλεύοντο έκλι- 

πεϊν τήν πόλιν... » Ίίρόδ. νΐ', 11)0, 2' « ...ικανοί έ'σονται τά τε παρά βασι- 
λέως τοΐς "Ελλησιν άπαγγεΐλαι... » Ξενοφ-Κύρ. άν. Π 3, 4* «δ δέ (δΟ. Ξενο¬ 

φών) ...παρήγγειλε... τούς τοξότας έπιβεβλήσθαι έπΙ ταΐς νευραΐς,...» V 2, 

12 ^ Κατά ταύτα τά έν τφ π^ώτφ έδαφίφ τού έν ?.όγφ χωρίου τού *Αρτα- 

πάνου κείμενα άπαρέμφατα αορίστου, ήτοι συνοπτικά άπαρέμφατα: « πατά- 

ξαι» και «διαστήναι», ώς τελικά άπαρέμφατα άτε έκ τής εφετικής φράσεως 
« φωνήν θείαν γενεσθαι » — « κελεύσαι τον Θεόν » έξαρτώμενα είναι εν σχέσει 
προς τήν χρονικήν βαθμίδα τής ρηματικής έννοίας: «γενεσθαι» ή «κελεύ- 

σαι » υστερόχρονα, χρόνου δηλαδή μέλλοντος· Νύν παρατηρητέον περαιτέρω, 
δη έξ επόψεως διαθέσεως είναι τό μέν « πατάξαι» ρήμα μεταβατικόν εχον 
υποκείμενον μεν τον «Μώυσον», άνηκείμενον δέ τήν «θάλασσαν», τό δέ 
«διαστήναι» ρήμα άμετάβατον έχον υποκείμενόν τι μόνον, δπερ νοητέον 
βεβαίως κατ* αιτιατικήν. Ποιον τούτο; Έφ* δσον τό «διαστήναι» συνάπτε- 

ται διά τού συμπλεκτικού συνδέσμου: « καΐ » μετά τού «πατάξαι», δφείλο- 

μεν, δπως υποκείμενον αύτοΟ νοήσωμεν τό υποκείμενον τοΰ« πατάξαι » πάλιν, 

τον « Μώυσον » δηλονότι. Τούτο είναι άτοπον* δ Μωυσής θά πατάξη βεβαίως 
τήν θά?νασσαν, δμως οΰχΐ ούτος, άλλ’ ή θάλασσα, θά « διαστή ». Κατά ταύτα, 

εφ* δσον τό υποκείμενον τού « διαστήναι» διάφορον είναι τού υποκειμένου 
τού « πατάξαι », ή « θάλασσα » δηλονότι, καΐ έφ’ δσον τούτο ούχΙ δμαλώς δύνα- 

ται, δπως νοηθή έπΙ τού απαρεμφάτου τούτου συμπλεκτικώς μετά του « πα- 

τάξαι » συνδεόμενου, έδει, δπως τεθή τούτο ύποδηλούμενον βεβαίως κατ’ άντι· 

κατάστασιν διά τής δεικτικής αντωνυμίας: «αυτήν»· Ούτως εδει, δπως 
εχωμεν ενταύθα: « τφ δέ Μωύσφ φωνήν θείαν γενεσθαι (30. Άρτάπανός 
φησι) πατάξαι τήν θάλασσαν τή ράβδφ καί διαστήναι αυτήν (έπΙ τό ορθό- 

τερον : ώστε διαστήναι αυτήν) » υπό τήν έννοιαν εκείνην τού δευτέρου μέρους 
τής διηγήσεως τής « Εξόδου », καθ’ ήν ο Μωυσής θά επληττεν απλώς τήν 
θάλασσαν ή θά έξετεινε τήν χεϊρα αυτού έπ’ αυτήν, θά έπήρχετο δ’ εϊτα ή 
διάστασις τών ύδάτων αυτής ώς τι πράγμα αυτομάτου καί φυσικής ακολου¬ 

θίας τής πράξεως ταύτης τού Μωυσέως άνευ ανάγκης περαιτέρω τίνος ενερ- 

γείας αύτου. Κατά ταύτα προς άρσιν τής συντακτικής ανωμαλίας τού έν 
λόγφ χωρίου δέον, δπως μετά τό « διαστήναι» τεύή : « αυτήν ». Ούτως δμως 
διά τής έπακολουθούσης φράσεως: «τον δέ Μώυσον... έπιθιγεϊν τή ράβδφ 
τού ύδατος καί ούτω τό μέν νάμα διαστήναι... », έν ή τά αύτά πάλιν λέγον¬ 

ται μετά τής διαφοράς μόνον, δτι τά συνοπτικά απαρέμφατα αυτής είναι 
πλέον είδικά άτε έκ τού νοουμένου: « φησίν (80. Άρτάπανος) » έξαρτώμενα 

^ Πρβλ, προχείρως Ε. ΚηίιηβΓ-Β. Οθγ1:]ι, έ.ά., I (19δ4^) 182 κέ|. 

( = § 389, 3. 4)· 184 ( = § 389, 5δ)· 192 κέ|. (=§ 389Β. Αηαι. 4 κεξ. )■ 11 (19544) 

3 κέξ. (=§ 472 κέ|,). 
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και χρόνου παρελθόντος έν σχέσει προς τον χρόνον τοϋ « φησί», θά εϊχομεν 
περιττήν τινα καΐ άτερπή Ιπανάληψιν ταυτοσήμων εννοιών. ’Ίσως την λεπτο¬ 

μέρειαν ταυιην κυρίως εχων προ οφθαλμών ο Βίερίιαηιΐδ προεβη εις τήν 
λΰσιν τοΰ Γορδίου δεσμού διά τής άπαί^ί-ψεως έκ τοΰ κειμένου αΰτοΰ τού 
υπο πάντων όμως των χειρογράφων παραδεδομένου : « καΐ διαστήναι». Παρά 
ταυτα πάντες οί μετ’ αυτόν εκδόται του έργου τοΰ Άρταπάνου πλήν τοΰ 
Ηειηίοΐΐθη, δστις απήλει-ψεν ομοίως εκ τοΰ κειμένου αΰτοΰ τό «καί διαστή- 

ναι» ακολουθών προφανώς τφ ΒίερΙ^Άηο, τοΰ Μγ^η και τοΰ ΚΓουάεηΐΙιμΙ 
διατηροΰαιν έν τοϊς κειμένοις αυτών τάς λέξεις ταΰτας. Ό έξοχος θεολόγος 
και φιλόλογος Μτμε μετέβαλεν έν τφ κειμένφ αΰτοΰ λίαν εΰιρυώς τό « δια- 

στήναι» εις « διαστήσαι», οΰ νΰν μεταβατικής διαθέσεως όντος δΰναται, 
δπως ομαλώτατα νοηθή υποκείμενον μέν ό Μωυσής ( « τον Μωυσέα »), άνη- 

κείμενον δέ ή θάλασσα («αυτήν»). Ύπό τήν διόρθωσιν ταΰτην παρέσχον 
και εγώ τήν έννοιαν τοΰ οικείου κειμένου έν τή νεοελληνική αΰτοΰ μεταφρά¬ 

σει, έφ’ δσον ή έννοια αΰτη άλλως τε αντιστοιχεί τή εννοίςι εκείνη, ήν παρέ¬ 

χει ήμΐν τό πρώτον μέρος τής αντιστοίχου διηγήσεως τής «Εξόδου», ήν 
θά είχε κατά πάσαν πιθανότητα προ οφθαλμών δ *Αρτάπανος. Ό Κτοα- 

θοηΐΐΐδΐ κρίνων, καθ* ον τρόπον ϊσως καΐ ο 8ίερ1ιμπμ3 ποτέ εκρινε, λεγει 
έπΙ τοΰ προκειμένου*, δτι τό «και διαστήναι» είναι «περιττόν» (θΙ^εΓ- 

ίΐύδδίδ:) αποτελούν κατά πάσαν πιθανότητα ενταύθα « γλώσσημα » παρεμ- 

βληθέν υπό τίνος έχοντος προ οφθαλμών το « διαστήναι» τοΰ δευτέρου εδα¬ 

φίου τοΰ εν λόγφ χωρίου: « ...και οΰτω τό μέν νάμα διαστήναι,... ». Τοΰτου 
ένεκα τίθεται δ ΡΓΟαθεηΙΙιαΙ έν τφ κειμένφ αΰτοΰ τό «και διαστήναι» 

μεταξύ αγκυλών, σημειωτέον δ* όμως συναφώς, οτι ουχι δίκαιον είναι το υπε- 

ρήφανον ΰφος, μεθ’ οΰ οΰτος γράφει έν τφ οικείφ ΰπομνήμαη: δΐΐδρίοίοηίδ 
$ί§πμπι μάάίάί, Ιφ* δσον ή υποψία παρεμβολής ενταύθα τοΰ « και διαστή- 

ναι» ώς «γλωσσήματος» εγεννήθη οΰχι παρ* αΰτφ τό πρώτον ώς τις πρω¬ 

τότυπος και μεγαλοφυής άμα έμπνευσις κριτικού και ερμηνευτικού χαρακτή¬ 

ρας, αλλά παρά τφ δίερίιαηο κυρίως, δστις μάλιστα καΐ διέγραψεν, ως έλέχθη, 

έν τφ κειμένφ αΰτοΰ τήν φράσιν ταΰτην. Έν συνεχείφ παρατηρητέον ένταΰθα, 

δτι άστοχα καΐ παράδοξα εΐναι, δσα περαιτέρω έν αναφορά προς τον συν¬ 

δυασμόν τοΰ « διαστήναι » μετά τοΰ « πατάξαι » λέγει ό ΚΓθαάβϋΐΙιαΙ, καθ’ ά 
δ συνδυασμός οΰτος «βάρβαρος» και « σόλοικος»(δρΓ3αΙιτνΐάη§:) είναι, 

«έφ* δσον υπό τίνος επιδέξιου λογογράφου, ως ο Ψευδό- Αρχαπανος, ουδέ¬ 

ποτε θά άντηλλάσσετο δ μέλλων προς τον αόριστόν ». Αν ορθώς επι τοΰ 
προκειμένου ερμηνεύω τούς λόγους τοΰ ΡΓΟΙιάεηϊΙιαΙ, τότε νοεί οΰτος κατά 
πάσαν πιθανότητα, οτι δ Άρτάπανος ώφειλεν, δπως γραψη ουχΙ άοριστον: 

« διαστήναι », α?Λά μέλλοντα πολλφ μάλλον: « διαστησειν»· Ο Κτειιάεπίΐιαΐ 

1 I. ΡΓ6αάβηΙίΐΒΐ, έ.ά., II (1875) 218. 

*0 Ιουδαίος λόγιος Άρτάπανος και τό έργον αΰτοΰ 841 

οΰχΐ τής δεούσης προσοχής ήξίωσε τόδε τό πράγμα, οτι δηλαδή τό «διαστή- 

ναι» δέον, δπως τοΰ αΰτοΰ χρόνου είναι, όϊου χρόνου εΐναι και τό « πατά- 

ξαι», μεθ* οΰ συνδέεται συμπλεκτικώς διά τοΰ «καί», και δη εν συνε¬ 

χείς; άμφότερα τά απαρέμφατα ταΰτα είναι συνοπτικά τελικά απαρέμφατα 
χρόνου μέλλοντος έν σχέσει προς τήν χρονικήν βαθμίδα τής φράσεως: «φω¬ 

νήν θείαν κελεΰσαι», δπως ίσως θά ήθελε και δ ΡΓευθεηίΙιαΙ εν σχέσει 
τουλάχιστον προς τον έτερον τούτων, τό «διαστήναι» δηλονότι. ’Άλλως τε 
είναι γνωστόν, δτι έκ των συνοπτικών άπαρεμφάτων, των απαρεμφάτων 
δηλαδή τοΰ αορίστου καί τοΰ μέλ?;θντος, μόνον τά πρώτα συνάπτοντα μετά 
ρημάτων εφετικών ή δυνητικών προς συμπλήρωσιν τής έννοιας αυτών, οιον: 

«οί μέν γάρ αυτών (δε. των Έρετριέων) έβουλεΰοντο έκλιπεϊν τήν πόλιν... » 

'Ηρόδ. VI 100, 2* «...και τοΐς πρεσβυιέροις άντιπαρακελεύομαι (50. εγώ 
δ Νικίας) μή καταισχυνθήναι,...» Θουκ. VI 13, Ι' «ει γάρ έμοι (δΟ. τφ 
Τηλεμάχφ) τοσσήνδε θεοί δύναμιν περιθείεν, | τίσασθαι μνηστήρας... » 'Ομ. 

Όδ. γ 205 κεξ. — « ...θς (δε. εγώ δ Περικλής) οΰδενός ήσσων οϊομαι εΐναι 
γνώναί τε τά δέοντα και έρμηνεΰσαι ταΰτα...» βουκ. II 60, δ. Ύπάρχουσιν, 
ώς γνωστόν, χωρία τι να τής άρχαίας ελληνικής γραμματείας, έν οΤς εφετικά 
ή δυνητικά ρήματα φαίνονται συντασσόμενα μετ’ απαρεμφάτων μέλλοντος, 

οΐον: « έδεήθησαν (δε. οι Κορίνθιοι) των Μεγαρέων ναυσΙ σφάς ξυμπρο- 

πέμψειν» Θουκ. I 27, 2' «...έφιέμενοι (δε. οί Αθηναίοι) ...τής πάσης 
(δε. Σικελίας) άρξειν » VI 6, Ι' «...έβούλοντο (δε. δ Αρμόδιος καΐ δ Αρι¬ 

στογείτων) ...προτιμωρήσεσθαι» 57, 3" « πείσειν γάρ (βε. δ Νυμφόδωρος 
ΰπεδέχετο) Σιτάλκην πέμψειν στρατιάν Θροικίαν ’Αθηναίοις» II 29, 5* « ...ει 
σέ ν’ (δε. τον Φιλοκτήτην) έν λόγοις | πείσειν δυνησόμεσθα μηδέν, ών λέγω ; » 

Σοφ- Φιλ. 1393 κέξ., δμως έν τοΐς χωρίοις τούτοις πρόκειται κατά πάσαν πιθα¬ 

νότητα περί εσφαλμένης γραφής απαρεμφάτων ένεστώτος ή αορίστου, ήτοι 
κατά σειράν των απαρεμφάτων : « ξυμπροπέμπειν »- « ξυμπροπέμψαι», « ά'ρ- 

χειν » · « άρξαί », « προημωρεισθαι » - « προτιμωρήσασθαι », « πέμπειν » - 

« πέμι|>αι », « πείθειν » - « πείσαι ». Περί τών απαρεμφάτων τών δύο τελευ¬ 

ταίων χωρίων, ήτοι τών : « πέμψειν » και « πείσειν », θά ήδύνατο ίσως, δπως 
και τόδε Ιτι λεχθή, δτι δηλαδή ταΰτα παρά τον κανόνα άνέλαβον τον τύπον 
τοΰ μέλλοντος και ουχι τοΰ άορίστου κατά τινα άφομοίωσιν τών χρόνων, 

λόγφ δράσεως δηλαδή επ’ αυτά τοΰ μέλλοντος χρόνου τών, έξ ών Ιξαρτώνται, 
ρημάτων, ήτοι τών «πείσειν», « δυνησόμεθα». ΕΙ δ ΡΓευάεηΙΙι&Ι μετά τής 
δεούσης προσοχής παρειήρει ταΰτα, τότε θά άνεκάλυπτεν επί τοΰ προκειμέ¬ 

νου βαρβαρισμόν τινα ή σολοικισμόν ουχι έν τή περιοχή τής άντικαταστά- 

σεως δήθεν υπό τοΰ ’Αρταπάνου ή άλλου τίνος τοΰ μέλλοντος διά τοΰ άορί¬ 

στου, ά?νλ* έν τφ άσυγχωρήτφ πολλφ μάλλον συμπλεκτικφ συνδυασμφ ρημα¬ 

τικών εννοιών διαφόρου διαθέσεως, περί οΰ ίκανός ήδη ανωτέρω εγένετο 
λόγος. Πάντως υπό τάς εμπνεύσεις ταύτας τοΰ ΡΓοηάοηϋΙιαΙ διατελών πιθα- 
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νώτατα χαΐ ο (ΡΌΐ"· Ηιδί:.) επάγεται μετά τίνος ενδοιασμού εν τφ 
οικείφ ΰπομνήματι αΰτοΰ ευθύς μετά την μνείαν τής διορθώσεως του Μγ35 

τόδε: «και διαστήσειν? ». Τό δεύτερον εδάφιον τού εν λόγΦ χωρίου: «τον 
δέ Μώυσον άκούσαντα επιθιγεΐν ( δο. *Αρτάπανός φησι) τή ράβδφ τού ΰδατος 
καΐ ούτο) τό μέν ναμα διαστήναι,... » αντιστοιχεί εννοιολογικως τφ δευτερφ 
μέρει τής οικείας διηγήσεως τής « Έξοδον», καθ’ ήν ό Μωυσής εξέτεινεν 
απλώς την χεΐρα αύτού έπΙ τήν θάλασσαν, επήλθε δ* είτα ή διάστασις των 
ύδάτων αυτής ώς τι γεΥονός αυτομάτου κσΐ φυσικής άκο?ιουθίας τής πρά· 

ξεως ταύτης τού Μωυσέως άνευ ανάγκης περαιτέρω τίνος ενεργείας αυτού. 

Τήν θεσιν τού «επιθιγεΐν» κατέχει έν τοϊς χειρογράφοις έν άλλοις μέν τού¬ 

των τό «επιθήγειν», έν άλλοις δε τό « Ιπιθήσειν » και έν άλλοις τέλος τό 
« επιθιγεΐν ». Τό « επιθήγειν » και τό « έπιθήσειν » ούδεμίαν προφανώς εύλο¬ 

γον έννοιαν παρεχουσιν ήμΐν ενταύθα και ούτω λίαν δρθώς ούδείς τών έκδο¬ 

των τού έργου τού ’Αρταπάνου άνέλαβε ταύτα εις τό κείμενον αυτού. Τό 
« επιθιγεΐν » εχουσιν έν τοϊς κειμένοις αυτών ό 8£5ρ1ΐδ.πιΐδ, ο ΗείηίοΙιβιι, 
δ Ο&ίδίοΓά καΐ δ νί§:εηΐ3 (ΡΟ). Ό ΠίηάοΓίίνδ διώρθωσε τό άπαρέμ- 

φατον τούτο τού ένεστώτος είς άπαρέμφατον αορίστου: «επιθιγεΐν», 

δπερ δρθώς ποιούντες άνέλαβον εις τά κείμενα αυτών πάντες οί μετέ- 

πειτα έκδδται. Ενταύθα πάντα τά απαρέμφατα: «πατάξαι», «διαστή- 

σαι», «επιθιγεΐν», «διαστήναι» δφείλουσιν, όπως είναι χρόνου αορί¬ 

στου, συνοπτικού δηλαδή, ϊνα ή ρηματική αυτών έννοια τής πλήξεως τής 
θαλάσσης καΐ τής διαστάσεως τών ύδάτων αυτής θεωρήται ώς τι συνε- 

πτυγμένον πλέον και τετελειωμένον θαυμάσιον γεγονός τού παρελθόντος, 

ούχΙ δέ ώς τι παρατεινόμενον καΐ έξελισσόμενον έργον επιπόνου διάρκειας, 

ώσει δ Μωυσής ούχι πλέον ώς προφήτης τού Θεού, άλλ’ ώς εργολάβος αιγυ¬ 

πτιακής τίνος ή ιουδαϊκής εταιρείας άνέλαβε τό πολυχρόνιον και άκατόρθο)· 

τον έργον τού διά μηχανικών μέσων διαχωρισμού τών ύδάτων τής Έρυθράς 
θαλάσσης πρός δημιουργίαν διά μέσου αυτής χάριν τών *Ιουδαίων και πάν¬ 

των τών ανθρώπων έν γένει οδού προσιτής καΐ βατής. "Αλλα σφά?νματα τών 
εκδοτών τού έργου τού Άρταπάνου άναφερόμενα κυρίως εις τήν κακήν στί- 

ξιν τού κειμένου, καθ* ήν τίθεται φέρ’ είπεϊν κόμμα μετά το « γενεσθαι» ή 
« άκούσαντα » κ.ού.κ., καταλείπω άνεξέλεγκτα, διότι περί ομοίων σφαλμάτων 
έγένετο ήδη λόγος ανωτέρω. Μόνον έν κατακλεϊδι έπάγομαι ενταύθα τήν 
οικείαν τού έν λόγφ χωρίου μετάφρασιν τού νΐ§·€Γΐ, ΐνα δ *Έλλην αναγνώ¬ 

στης ιδίοις δμμασι λάβη γνώσιν τής εύχερείας, μεθ* ής τάς συντακτικάς ανω¬ 

μαλίας τών ελληνικών κειμένων καΐ τάς λεπτάς αυτών έννοιολογικάς αποχρώ¬ 

σεις παρακάμπτουσιν ή παρορώσιν οι ταύτα εις ξένην τινά γλώσσαν μετά- 

φράζοντες, όταν τό έργον τούτο έπιτελώσιν ούτοι ούχι μετά τής δεούσης 
επιστημονικής ακρίβειας, άλλ’ έλευθέρως και κατά τό δοκούν: Αί Μογειιπι, 
αΐί ηι&ΓΟ νίΓ§:& ροΓοαίετοΙ, άίνίηίΐιΐδ αάιποηίΐηιη μφυίηι νΙι^Ά 
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(δο. ΑΓίαρ3ηα3 δΟπΒίΐ) άίδοεάεηΐίίϊυδ ϋΐίοο £ΙΐΐοΕίΐ5ΐΐ8 οορίδδ δίοοο 
ίΓ&ιηίϊο άεάαχίδδβ^ 

^ 37. 

Μετά τήν διάστασιν τών ύδάτων τής Έρυθράς θαλάσσης και καθ’ ον 
χρόνον διό μέσου ταύτης ώσεί διά ξηράς έπορεύοντο οί Ιουδαίοι, συνεμ- 

βάντων τών Αιγυπτίων και διωκόντων αυτούς πυρ αύτοΐς έκ τών έμπροσθεν 
έξέλαμ-ψεν, ή δέ θάλασσα έπέκλυσε πάλιν τήν δδόν. Ούτω διεφθάρησαν πάν¬ 

τες οί Αιγύπτιοι υπό τε τού πυρός και τής πλημμυρίδος. Οί Ιουδαίοι δια- 

(ρυγόντες τον κίνδυνον διέτριψαν έν τή έρήμφ τεσσαράκοντα έτη βρέχοντας 
τού Θεού κρϊμνον, δπερ ήχο ομοιον ελύμφ, χιόνι δέ παραπλήσιον τήν χρόαν. 

δέ δ Μωυσής μάκρος τό ανάστημα και υπέρυθρος τήν δ'ψιν* έφερε 
μακράν πολιάν κόμην καΐ είχεν ύφος και παράστημα αξιωματικόν. 

Έν τή «Έξόδφ»* περιγράφεται διά δραματικωτάτου ύφους ή κατα¬ 

στροφή τών Αιγυπτίων έν τή Ερυθρή θαλάσση. Οί Αιγύπτιοι διώκοντες 
τούς Ιουδαίους είσήλθον μετ’ αυτούς εις μέσον τής θαλάσσης μετά τών 
ίππων καΐ τών άρμάτων αυτών καΐ τών αναβατών αυτών, δ Κύριος δμως 
συνετάραξε τήν « παρεμβολήν », τήν « παράταξιν » δηλονότι, αυτών έν στύλφ 

”Εχων προ οφθαλμών τήν έλβυθέραν τούτην μετάφρασιν του νί^βή ανακαλώ 

τήν στιγμήν τούτην εις τήν νοσταλγόν μνήμην εικόνας έκ τών χρόνων τής νεότητάς 

μου, ου; μακράν οίουδήποτε πόνου και πάθους ήρεμος καί έν μέσιρ άθολώτου ευτυ¬ 

χίας διήγόν ηοτε έν τινι μικρφ χωρίφ τής Εύρυτανίας. Κατά τάς Κυριάκός καΐ τάς 

Ιορτάς συνέψαλλον Ιν τφ καθαρωτάτφ ναφ του χωρίου μετά τού Ιερεως και του διδα¬ 

σκάλου τής κοινότητος τούς εκκλησιαστικούς ύμνους επί τή βάσει πάντοτε οικείων 

τούτων εκδόσεων μετά τών ωραίων καΐ εύηχοτάτων χαρακτήρων τής αθανάτου ήμών 

βυζαντινής μουσικής. “Οσάκις μετά τοΰ ιερεως συνέψαλλον, ούδεμία διαφωνία ή 

«ασυμφωνία > μάλλον κατά τήν έκτέλεσιν τοΰ οίκείου μουσικού έργου άνέκυπτε, 

διότι άμφότεροι μετ’ άκριβείας εΙχόμεθα τής ύπό τών βυζαντινών χαρακτήρων έπι- 

τασσομένης ήμΐν μουσικής αγωγής, οσάκις δμως μετά τοΰ διδασκάλου συνέψαλλον, 

ούχι μικραί άρρυθμίαι καί παραφωνίαι έτάραττον τόν ιερόν χώρον τοΰ ναοΰ, διότι 

ούτος ούχΙ λίαν ακριβή και επιστημονικήν γνώσιν είχε τής βυζαντινής μουσικής. Έν 

έπιγνώσει τής αδυναμίας αύτοΰ ταύτης κσΐ έν τή έφεσει, δπως μόνος καί κατά τό 

δοκοΰν -ψάλη επίσημόν τινα ύμνον, οΤον τό χερουβικόν, Ιλεγέ μοι πολλάκις δ καλός 

καΐ αγαθός διδάσκαλος του χωρίου μου : « Θά συμψάλωμεν ή θά μέ άφήσχις καλλί¬ 

τερο μόνον νά τραγουδήσω;». Καί όντως «τραγούδι» ήτο ή έπακολουθοΟσα μου¬ 

σική απαγγελία τοΰ ύμνου, έφ’ δσον αυτή Ιλευθέρα ήτο και αυθαίρετος έχουσα ώς 

μέτρον καί όδηγόν ούχι τούς καθιερωμένους μουσικούς χαρακτήρας, άλλα τάς πρω¬ 

τοτύπους εμπνεύσεις και πτήσεις άμετρου μουσουργίας καί ασυγκρότητου. Διά τοΰ 

χαρακτήρας τούτου τοΰ ελευθέρου καί αυτοσχεδίου «τραγουδιού» επιθυμώ, δπως 

προσδιορίσω νυν καί πάσας τάς μεταφράσεις άρχαίων ελληνικών κειμένων, αΐτινες, 

ώς ή τοΰ Υΐ^βΓί, κατά τό δοκοΰν και άνεξαρτήτως τοΰ γράμματος του πρωτοτύπου 

άποδίδουσι τήν έννοιαν αυτών. 

» Έξοδ. 14, 23 κέΙ. 
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πυρο; καΐ νεφέλης και συνέδησε τούς οίξονας των αρμάτων αυτών. Έκτεί* 

ναντος τοϊί Μωυσέως κατόπιν εντολής του Θεού την χεϊρα αΰτοΰ ΙπΙ την 
θάλασσαν αποκατέστη το ύδωρ αυτής εις την προτέραν αΰτοΰ χώραν. Οΐ 
Αιγύπτιοι εφυγον υπό τό ύδωρ και ό Κύριος εξετίναξεν αυτούς εις μέσον 
της θαλάσσης. Έπαναστραφέν τό ύδωρ έκάλυψε τά άρματα και τούς άναβα· 

τας αυτών και πάσαν την δΰναμιν του Φαραώ* ουδέ εις έξ αυτών κατελείφθη 
ζών. Οί υΙοΙ Ισραήλ τουναντίον έπορεΰθησαν διά μέσου τής θαλάσσης ώσεί 
διά ξηράς, τό δέ ύδωρ έ'στη χάριν αυτών εκ δεξιών τε καΐ εύωνΰμων ώσεί 
τείχος. ΟύχΙ έ'λαττον δραματική είναι ή οικεία περιγραφή του Ίωσήπου 
"Οτε οί ΑΙγύπτιοι χωροΰντες καΐ ουτοι την οδόν των *Εβραίων εύρίσκοντο 
εντός τής θαλάσσης, Ιπεχόθη αύτη και περικατέλαβεν αυτούς ροώδης κατερ- 

χομένη λόγφ τής βιαίας πνοής των άνεμων* όμβροι κατέβαιναν ε| ουρανού, 

βρονταί δέ σκληραΐ.μετ* αστραπών και κεραυνοί κατηνέχθησαν* νύξ ζοφώδης 
και σκοτεινή κατέλαβεν αυτούς. Ούτως άπώλοντο πάντες οί τούς Εβραίους 
διώκοντες Αιγύπτιοι* ουδέ είς έσώθη ώς άγγελος τουλάχιστον τής συμφοράς*. 

Ό χρόνος, δν διέτριψαν οί *Ιουδαϊοι έν τή έρήμφ, αναβιβάζεται υπό 
τού Άρταπάνου έν δλλοις μέν χειρογράφοις εις τεσσαράκοντα έτη άκολού- 

θως τή οϊκείφ παραδόσει τής «Εξόδου», Ιν άλλοις δέ είς τριάκοντα. Έκ 
τών εκδοτών τού έργου τού *Αρταπάνου άνέλαβον είς τό κείμενον αυτών 
άλλοι μεν τον πρώτον, άλλοι δέ τον δεύτερον, τών αριθμών τούτων. Ει δ 
*Αρτάπανος όντως « τριάκοντα » έγραψε, τότε όφείλομεν, όπως ομολογήσω- 

μεν, ότι οΰτος και έν τφ σημείφ τούτφ επεθύμει, όπως Ικκλίνη τής βιβλικής 
παραδόσεως. 

Περί τής έξ « όρτύγων » καΐ « μάννα » έν τή έρήμφ συνισταμένης τρο¬ 

φής τών ^Ιουδαίων εκτενής γίνεται λόγος εν τή « Έξόδφ »*. Πολλά μέχρι 
τούδε εγράφησαν σχετικώς υπό ιστορικών, φιλολόγων, θρησκειολόγων, αρχαιο¬ 

λόγων, γεωγράφων και βοτανολόγων. Ούχι άναγκαΐον θεωρώ, όπως βαθύτε- 

ρόν πως ενταύθα ύπεισέλθω είς τήν έρευναν τού ζητήματος τούτου, διότι 
ούτως είς μέγα μήκος θά ήγεν ήμάς ό λόγος. Σημειούμαι απλώς, ότι πολλοί 
τών μνημονευθέντων επιστημόνων κατ* ορθολογιστικόν τρόπον ερμηνεύουσι 
τό ύπερφυές τούτο θαύμα τής ερήμου λέγοντες, ότι, καθά καΐ οι κάτοικοι τών 
περιοχών εκείνων βεβαιουσι, τό φαινόμενον τούτο τής έπελεύσεως πληθύος 
όρτύγων καΐ τής πτώσεως μάννα συχνάκις και σήμερον έτι συμβαίνει έκεϊ εν 
ώρισμέναις έποχαΐς τού έτους.Ή έξοδος τών Ισραηλιτών εξ Αίγυπτου ήρξατο 
τήν εποχήν τού έαρος, καθ’ήν τά πτηνά άποδημοΰσιν εκ τής θερμής και ξηράς 

1 ·Ιώ5. ιουδ. άρχαιολ. II 16, 3 ( — § 343 κΐξ. =Ι ( 1887 ] 855, 2 κέ|. Νίβδβ). 

* Πρβλ. Φίλ. περί τοϋ βίου Μα>υσ. I 32 ( — § 178 κΐξ. = II ( 1902] 162 κέξ. 

Οοΐιπ). 

« Έξοδ. 16, 1 κε|. — Πρβλ. Ψαλμ. 77 (78), 27 κέξ. — 104 ( 105) 40* Σοφ. Σολ. 

16, 2* Διο,δ. 1 60, 10. 
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ΑΙγύπτου χωρούντα διά δύο διαφόρων οδών είς Ευρώπην. Έκ τών οδών 
τούτων άγει ή μία μέν ΰπεράνω τής δυτικής κορυφής τής Αίγυπτου εις "Ισπα¬ 

νίαν, ή ετέρα δέ ύπεράνω τής ανατολικής Μεσογείου είς τάς χώρας τής Βαλ¬ 

κανικής Χερσονήσου. Όμού μετ* άλλων πτηνών συναποδημουσι και όρτυγες 
χωρούντες ύπεράνω τής *Ερυθράς θαλάσσης. Κεκμηκότα λόγφ τής μακράς 
πτήσεως καΐ τών άντιθέτων άνεμων καταπίπτουσι τά πτηνά ταύτα εις τάς 
πεδινάς και όμαλάς άκτάς, ίνα ούτω νέας έκεϊ κτήσωνται δυνάμεις προς 
περαιτέρω υπέρ τά υψηλά όρη πτήσιν. *0 Φίλων* λέγει, ότι κατά τάς εσπέ¬ 

ρας «δρτυγομητρών νέφος συνεχές έκ θαλάττης επιφερόμενον άπαν τό στρα- 

τόπεδον έπεσκίαζε* τάς πτήσεις προσγειοτάτας ποιούμενων εις τό εύθηρον »* 

συλ?>,αμβάνοντες λοιπόν ταύτας οί "Εβραίοι και καταλλήλως παρασκευάζοντες 
άπέλαυον ήδίστων κρεών καθιστώντες ούτω συγχρόνως τήν κυρίαν αυτών 
τροφήν εύγεστοτεραν διά τού «αναγκαίου» τούτου « προσοψήματος ». ΚαΙ δ 
"Ιοίσηπος* μετ* εναργούς ορθολογιστικής χροιάς περιγράφει, πώς οί Εβραίοι 
συνελάμβανον πλήθος όρτύγων υπό τού κόπου, τής πτήσεως εις αυτούς κατα- 

φερομένων και πώς ούτω πλουσίαν τροφήν παρεσκεύαζον Ιαυτοΐς. *Ετι καΙ 

σήμερον έν τή αύτή περιοχή συλλαμβάνουσιν οί Βεδουϊνοι κατά τό έαρ καΐ τό 
φθινόπωρον άνευ μηχανικού τίνος μέσου, άλλ’ απλώς διά τών χειρών αυτών, 

τοιαΰτα έξηντλημένα πτηνά. Τό εύγεστον κρέας τών πτηνών τούτων ξηραί* 

νουσι ή φρύγουσι οί νομάδες και ποιούνται ούτω χρήσιν αυτού ώς σιτηρε¬ 

σίου κατά τάς εκδημίας*. Παρά ταύτα σημειωτέον, ότι έχομεν έπΙ τού προ- 

κειμένου προ τών οφθαλμών ήμών άναμφίλεκτον θαύμα συνιστάμενον έν 
Τφδε κυρίως τφ σημείφ, ότι δηλαδή οί όρτυγες απειροπληθείς κατέπιπτον 

τόν προεξηγγελμένον ύπό τού Μωυσέως και ώρισμένον ούτω χρόνον και δή 
καΐ έν τή έρήμφ και έν νηνεμίρ προς διατροφήν τού πεινώντας λαού. 

1 Φίλ. περί τοΰ βίου Μωυσ. I 37 ( = § 209 = IV [ 1902) 170, 8 κέ|. Οοΐιπ). 

* Διά της χρήσεως ρηματικών εννοιών έν χρόνφ παρατατικφ ποιείται ό Φίλων 

ένταΰθα λόγον περί κανονικής τίνος καθ'* εκάστην εσπέραν Ιμφανίσεως όρτύγων έν 

προφανεϊ ούτως άντιλονί<ϊ πρός έκεϊνα, άτινσ έν τή Έ|όδ. 16, 13 άναγινώσκομεν: 

«και άνεβη όρτυγομήτρα και έκάλυψε τήν παρεμβολήν*, έν οΤς διά ρηματικών 

εννοιών συνοπτικού χρόνου παρέχεται ήμΐν ή έννοια, δη άπαξ μόνον παρά τοϊς έν 

τή έρήμφ όδοιποροΰσιν Έβραίοις συνέβη τό ύ-αυμα τούτο τής αυτομάτου είς αυτούς 

έπελεύσεως πολυπληθών όρτύγων ή αντιλογία αυτή αίρεται, άν δεχθώμεν, δτι ό 

Φίλων όμοΟ μετά τού μνημονευθέντος χωρίου τής « Εξόδου > είχεν έτι προ όφΟ·αλ- 

μών και τό χωρίον ι Άριύ·. 11, 31, έν φ γίνεται λόγος άπαξ Ιτι περί έπελεύσεως 

όρτύγων; * καί πνεύμα έξηλΌε παρά Κυρίου καί έξεπέρασεν όρτυγομήτραν άπό τής 

6‘αλάσοης και έπέβαλεν έπΙ τήν παρεμβολήν οδόν ημέρας εντεύθεν... >, 

3 *Ιώσ. III 1, 5 ( = § 25 =Ι [1887] 163, 14 κΐξ. Νΐβδο). 
* Πρβλ. Άριθ. 11, 32: «καΐ άναστάς ό λαός δλην τήν ημέραν... καΐ συνήγα- 

γον τήν όρνυγομήτραν... καί έψυξαν εαυτοις ψυγμούς κύκλφ της παρεμβολής». 
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Τό λεγόμενον « μάννα » άπαντ^ ήίχϊν εν χφ καταλόγφ των εξαγομένων 
εμπορευμάτων της Χερσονήσου Σινα. Τό παράγον αΰχο φυτον περιλαμβάνε¬ 

ται έν παντί βοτανικφ πίνακι υπό τό όνομα: Ταπιαπχ ^&ΙΙίοα ιηαπηΐίεΓβ. 
Έν πάσαις ταΐς περί τό όρος Σινά έκτεινομέναις κοιλάσι εΰρίσκει τις ετι καΐ 
σήμερον τον ουράνιον τούτον άρτονι ον περισυλλεγουσι και επιμελώς φυλατ- 

τουσι προς πώλησιν παρά τοϊς προσκυνηταΐς των αγίων τόπων καί τοΐς 
περιηγηταΐς εν γένει μοναχοί καΐ "Αραβες τής περιοχής εκείνης. Ό ουράνιος 
οΰτος άρτος πίπτει κατά την πρωίαν ως δρόσος ή πάχνη καΐ υπό τύπον 
σταγόνων κρέμαται από των φύλλων τής χλόης, από των κλάδων των δέν¬ 

δρων και από των λίθων. Γλυκεία είναι ή γεΰσις αύτοΟ ώς ή του σεμιδαλί- 

του άρτου έν μελιτι. Έν τη « Έξόδφ » * άναγινώσκομεν σχετικώς: « ήν δέ 
ώσεί σπέρμα κορίου λευκόν, τό δέ γεύμα αυτού ως εγκρις εν μ8?.ιτι». Επι¬ 

κρατεί ή γνώμη, ότι τό « μάννα » είναι κυρίως προϊόν των φυτών καΐ θάμνων 
εκείνων, άηνα ονομάζονται: « ταμαρϊσκαι »* τά φυτά ταύτα παρέχουσι τό 
μάννα, όσάκις κεντούνται υπό είδους τίνος εντόμων έν τή περιοχή τού Σινξ 
κυρίως βιούντων τά κεντήματα των εντόμων τούτων προκαλούσι παρά ταΐς 
ταμαρίσκαις άφίδρωσίν τινα, ήτις έχουσα κατ* άρχάς τον τύπον ρητινώδους 
υγρού μεταποιείται ύστερον εις μικρούς κόκκους κοριάννου- Τό χρώμα τού 
« μάννα » είναι κατ* άρχάς μέν λευκόν, ύστερον δέ καθίσταται τούτο ύπό- 

ξανθον καΐ φαιόν, *Εν τή «*Εξόδφ » πάλιν ® άναγινώσκομεν, ότι έκαστος 
*Ισραηλίτης συνέλεγε λίαν πρωί την εξαρκούσαν αύτφ πρσότητα' δτε δ ήλιος 
διεθέρμαινεν, έτήκετο τούτο Κατά τον αυτόν ακριβώς τρόπον έτι και 
σήμερον σπεύδουσιν οι Βεδου'ϊ'νοι λίαν πρωί, όπως συλλέξωσι τό « εξ ουρα¬ 

νού», ως λέγουσι, « πΐπτον μάννα», διότι οί μύρμηκες είναι έν τή υποθέ¬ 

σει ταύτη λαίμαργοι άνταγωνισταί. "Αρχονται οι Βεδου'ϊ'νοι τής συλλογής 
τού «μάννα» τό πρωί, εν ή ώρα έν νάρκη έτι διατελούσιν οί μύρμηκες. Τό 
συλλεγόμενον « μάννα » κατακλείουσιν οί Βεδου'ϊ'νοι επιμελώς έν δοχείοις, 

^ Έξοδ. 16, 31. Πρβλ. έν γένει αύτ. 16, 4 κέξ. — 14 κέξ. 

® Α1 τό < μάννα » παράγουσαι « ταμαρϊσκαι * φύονται και πλ.ουσίαν Ιπίδοσιν 
λαμβάνοϋσιν έν τη περιοχή του 2ινά κυρίως μέχρι τής Νέκρας θαλάσσης κατά μήκος 
τής Ιρήμου τής Αραβίας. 

8 "Εξοδ. 16, 81. 
^ Έν τή Σοφ. Σολ. 16, 29 θεωρείται τό πραγμα τοΰτο ώς τις ύπόμνησις του 

Θεοΰ προ; τον άνθρωπον τοΟ όφειλομένου καθήκοντος τής ευχαριστίας καΐ τής εΰλα- 

βοί5ς προσευχής· « άχαρίστου γάρ ελπίς ώς χειμέριος πάχνη τακήσεται καΐ ρυήσεται 
ώς ύδωρ άχρηστον». Παρά τοϊς *Ισραηλ.ίταις ύςρίστατο ανέκαθεν τό ευσεβές έθος 
τής ένάρξεως Ικάστης νέας ημέρας τοΟ βίου διά τής κατανυκτικής εξαγγελίας πρωι¬ 

νής τίνος προσευχής. *Εν Σοφ. Σιρ. 39, 5 άναγινώσκομεν, δτι ό σοφός άνήρ « την 
καρδίαν αύτοΰ επιδώσει όρθρίσσι πρός Κύριον τον ποιήσαντα αύτόν καί έναντι ΰψί- 

σχου δεηδήσεται* και ανοίξει στόμα αύτου έν προσευχή και περί τών άμαρτιών αύτού 
δεηθήσεται *. 

'Ο Ιουδαίος λόγιος Άρτάπανος καΐ τό έργον αύτοΰ 347 

διότι άλλως επιτίθενται κατ’αυτού οί μύρμηκες. Έν τή « Έξόδφ » ^ λέγεται 
ρητώς, ότι τό « μάννα», οσάκις τούτο κατελείπετο ύπό τινων έπι μακρόν 
αφύλακτον, έπληρούτο σκωλήκων καΐ περιήρχετο είς κατάστασιν δυσωδίας. 

Οί Βεδου'ϊ'νοι κατασκευάζουσι σήμερον διά τού « μάννα » έξαίρετον θρεπτι¬ 

κόν πόλτον, δν ούτοι άπλήστως τρώγουσιν. ΚαΙ οί υίοΙ Ισραήλ, καθά εν τή 
« Έξόδφ » * λέγεται, έπι τεσσαράκοντα έτη έν τή έρήμφ έτρωγον « μάννα » *. 

*0 Φίλων ^ λέγει σχετικώς, οτι περί τήν εω δρόσος βαθεϊα και πολλή περί 
σύμπαν τό στρατόπεδον έν κύκλφ ήπλούτο, ήν ήσύχως έπένιφεν δ Θεός, ύετόν 
ασυνήθη και παρηλλαγμένον, ούχι ύδωρ ουδέ χάλαζσν, χιόνα ή κρύσταλλον, 
άλλα κεγχρον βραχυτάτην καΐ λευκοτάχην, ήτις διά τήν επάλληλον φοράν 
σωρηδόν ήτο άνακεχυμένη προ των σκηνών, άπιστος οψις. Καί δ Ίώσηπος® 

λέγει σχετικώς, ότι τό θεϊον μετέπεμψε τοϊς Ιουδαίοι; έν τή έρήμφ έπΙ 
διατροφή καί σωτήριοί αυτών τό γλυκύ αυτό βρώμα, δπερ έλαβε τό όνομα 
αυτού: «μάννα» εκ τής έρωτήσεως: «μάν», ήτις εν τή εβραϊκή γλώσση 
δηλοϊ: « τί τοΰτ’ έστιν;». Άμφότεροι οί ευσεβείς ούτοι *Ιουδαΐοι λόγιοι 
θεωρούσι τό έν λόγφ υπερφυές φαινόμενον τής αυτομάτου πτώσεως ουρανίας 
τροφής ως έργον τού φίλανθρώπου Θεού, δστις φιλοστόργως έμερίμνα περί 
τής σωτηρίας τού έν έρήμφ και άφίλφ γήδιαπορευομενου λαού τών*Εβραίων. 

*0 χρηστός λογισμός καί τά ευλαβή έναντι τού μεγάλου Ιεχωβά συναισθή¬ 

ματα αυτών ούδαμώς είσέτι ύπέστησαν τήν δρασιν τού άσεβούς καί φθορο¬ 

ποιού πολιτισμού τού συγχρόνου βίου μετά των άνά τό άτέρμον διάστημα 
ματαίως τε καί άνωφελώς χωρούντων πυραύλων καί δορυφόρων®. 

1 Έξοδ. 16, 20. 

2 Έξοδ. 16, 35. 
8 Ή άνάγκη τής καθ* έκάστην ήμέραν συλλογής ύπό των Ισραηλιτών τοΰ 

« μάννα > άνεκάλει άδιαλείπτως τε καΐ σταθερώς εις τον λογισμόν ούτών τήν πλήρη 
αύτών έξάρτησιν άπό τοϋ Θεοΰ, ού άνευ ούδεν ήδύναντο, δπως επιτελέσωσιν έν τφ 
βίφ. Έκαστος Ισραηλίτης ώφειλεν, ο.πως ταπεινόφρων, υπήκοος καΐ εύπειθής εΤναι 
έναντι χοΰ Θεοΰ, διότι, καθά έν Δευτερ. 8, 3 άναγινώσκομεν, « ούκ έπ* άρτφ μόνφ 
ζήσεται 6 άνθρωπος, άλλ’ έπΙ παντί ρήματι τφ έκπορευομένφ διά στόματος Θεοΰ 
ζήσεται άνθρωπος»· πρβλ. Ματθ. 4, 4, Κατά τό Σάββατον διεκόπτετο ή πχώσις τοΰ 
μάννα. Ή κατά τήν Παρασκευήν συλλεγομένη ποσότης αύτοΰ έξήρκει έπΙ δύο ημέ¬ 

ρας. “Ένεκα τής θείας αύτοΰ προελεύσεως καλείται τό μάννα έν τη 'Αγίρ Γραφή 
«άρτος ούρανοΰ » : Νεεμ. 9, 15· Ψαλμ. 77 ( 78 ), 24· 104 (105), 40" «αγγέλων 
τροφή»: Σοφ. Σολ. 16, 20· «αμβροσία τροφή»: 19, 21. Αύτός ό Κύριος θεωρεί 
παρ’ *Ιω. 6, 31 τό μάννα ώς «άρτον έκ του ούρανοΰ» και παραβάλλει έν Άποκ. 

2, 17 τήν ουρανίαν μακαριότητα « τφ μάννα τφ κεκρυμμένφ ». Ό Παύλος, 1. Κορ. 
10, 3 θεωρεί τοΰτο ώς «πνευματικόν βρώμα», 

^ Φίλ. περί τοΰ βίου Μωυσ. I 36 κΐξ. ( = § 199 κΐξ. = IV (1902 ] 168 κεξ. 
ΟοΒη ). 

5 Ίώσ. Ιουδ. άρχαιολ. ΠΙ 1, 6 ( = § 26 κέ|. —I [ 1887 ] 163 κεξ. Νίεεο). 

8 Έκ τής οίκείας νεωτέρας βιβλιογραφίας πρβλ. κυρίως ΙπΙ τοΰ έν λόγφ ζητή- 
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Έπι του προκειμενου εχομβν πάλιν προ των οφθαλμών ήμών συναμφί- 
λεκτον θαΰμα συνιστάμενον εν τφδε κυρίως τφ σημείφ, δτι δηλαδή τό βιβλι* 

κόν μάννα εξαιρούμενων των Σαββάτων επιπτεν επι τήν γην καθ* εκάστην 
ήμέραν επί τεσσαράκοντα ετη καΐ δή και έν τοσαΰτη άφθονίφ, ώστε δι* αυ* 

του δπαρκώς νά τρέφηται ολόκληρος λαός παντελώς του άρτου στερούμενος 
καΐ λιμώττων ^ εν φ αί « ταμσρϊσκαι» παράγουσι μάννα κατά Μάιον μόνον 
καΐ *Ιουνΐον και δή καΐ τότε κυρίως, δταν κατά τον χειμώνα υπό κανονικά 
χρονικά διαστήματα και κατά τήν δέουσαν αναλογίαν πίπτη επί τήν γην ή 
βροχή· μετ* άνομβρους χειμώνας κατ’ οΰδένα τρόπον παράγουσι μάννα τα 
εν λόγφ φυτά. Έπι πλέον σημειωθήτω ενταύθα, δτι τό φυτικόν μάννα δια¬ 

τηρείται έπΙ μακρόν εν κρυσταλλοειδή καταστάσει, ενφ τό βιβλικόν μάννα, 

οσάκις τούτο έπί τινα χρόνον κατελείπετο υπό τινων αφύλακτον, έπληρουτο, 

ώς εϊδομεν, σκωλήκων καΐ περιήρχετο εις κατάστασιν δυσωδίας. Μεταξύ των 
δυο τούτων ειδών μάννα υπάρχει κολοσσιαία διαφορά. Πάσα απόπειρα 

άμφισβητήσεως τής ιστορικότητος τού έν λόγΦ θαύματος άνατρέπεται έκ 
θεμελίων και εκ τούδε εη τού πράγματος, οτι δηλαδή τούτο οΰ μόνον συχνά- 

κις άναφέρεται έν τή Π.Δ., αλλά και υπ’ αυτού τού Θεανθρώπου ετι ευθέως 
τε και εναργώς μαρτυρεΐται καΐ βεβαιούται έν τή Καινή Διαθήκη*. Διά τού 
θαύματος τούτου έσκόπει ο Θεός ούχι απλώς τήν άρσιν των παντοειδών 
δυσχερείων τού έπισιτισμού τού εν τή άγόνφ έρήμφ πορευομένου λαού των 
Εβραίων, αλλά και τήν ψυχικήν πολλφ μάλλον προπαρασκευήν τού λαού 
τούτου προς ευλαβή υποδοχήν των εντολών καΐ τής διαθήκης αυτού παρά 
τό όρος Σινά και πρός πανηγυρικήν εΐτα έκ μέρους αυτού ομολογίαν πίστεως 
προς τον ενα και μόνον δημιουργόν και κύριον τού σύμπαντος κόσμου, οστις 
τρέφει και σφζει τούς ευσεβείς. Τό θαύμα τής πτώσεως τού μάννα έν τή 
έρήμφ άπετέλει εναργή προφητείαν τής ίδρύσεως έν μέλλοντί τινι χρόνφ τής 

εκκλησίας τής Κ.Δ. σύμβολον δν άλλου τίνος μείζονος θαύματος, τού θαύ¬ 

ματος τού «άρτου τής ζωής», τής «ευχαριστίας». Τό μάννα άπετέλει τό 
διαρκώς άνανεούμενον τεκμήριον τής άγάπης τού Θεού* πάντας τούς έν 

ματος τά έξης έργα : 8γ·ιηί3θ1&€ ρΐιγδΐο&δ δβιι ίοοησδ '&άΐ3ΐιο ίηβόίί&β οοτροηιηι 

πβίυτ&ΐίιιηι ηονοηιπι αυΐ ηιίηοδ οο^ηΐΙΟΓπηι, φυ&β βχ ΐίίπ6ΓΪΪ3Π3 ρβΓ Ινί1>γ0αι, 

Αεδγρίυηι, Νυΐ)ί3ΐη, Βοη§;&ΐΕΐπ, δγτίΕΠί, ΑΓΕΐ5ί3ηι βΐ ΗαΙιεδδίηίδΐιι ρηΐίΐίοο 

ίαδίίίΐΐΐίδ δυιηρίιι Ρη Ο. Η 6 ιη ρ γ ί ο 1ι βί ΟΙιγ. Θ. Ε 1ι γ β π Ι) β γ δΙηάΐο 

3ΐιηΪ8 ΜΟϋΟΟΧΧ - ΜΟΟΟΟΧΧν Γεάίβηαηΐ. Ρυδίΐοο ιΐδΐιί οΐίΐιιΐΐΐ; Ο. Θεΐιΐι- 

πι&ηπ. ΒοίΕηίοα. ΒετοΠηί 1900, σ. 1 και Τβϊ. I καί ΙΓ Ργ. 3. ΒοάεπΙιεί· 

ιηβΓ-Ο. ΤΚβοάοΓ, ΕΓ^βίίπΙδδβ <3θγ δίηα-Εχρβιΐΐΐΐοη 1927 άβτ Ηβΐ>Γ3ίδο1ΐ6η 
υηΐνεΓδϊΐΕΐ:, ^6η33α1ε1I1. Εείρζίβ 1929, 29 κέ|. — 45 κε|. 

^ Πρβλ. *Αριθ. 2ΐ, 6: ■ έξήγαγες ημάς βξ ΑΙγύπτου άποκτεΐναι έν τή έρήμφ. 

δτι ούκ εστιν άρτος ούδέ ΰδωρ, ή δέ ψυχή ημών προσώχθισεν έν τφ άρτφ τφ δια- 

κένφ τούτφ ». Πρβλ. έτι Τησ. δ, 12 κέ|. 

* Πρβλ. Ίω. 6, 48 κέξ. 
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πίστει γευσαμένους αυτού συνέδεε τούτο μετά τού Σωτήρος έν τινι ύψηλο- 

χέρα σφαίρφ ευμενούς καΐ φιλανθρώπου δωρεάς χάριτος καί επιείκειας. 

Ενταύθα έχομεν προ των οφθαλμών ήμών εικόνα τελετουργικής υψωσεως 
τής διά μέσου τής άξενου ερήμου θαυμασίας καΐ ευτυχούς πορείας των 
Ισραηλιτών, ήτις τεσσαράκοντα έτη διαρκέσασα πολύ σπουδαιότερα και 
άξιομνημονευτέρα ήτο καί αυτής έτι τής διαβάσεως τής Έρυθράς θα?Λσσης, 

ήτις άπαξ μόνον καΐ έν βραχεί τινι χρονικφ διαστήματι συνετελέσΟη. Πάν¬ 

τως δ ουράνιος ούτος άρτος ήτο σκιώδης τις εϊκών τού έν τή Κ.Λ. «άρτου 
τής ζωής», τού Χριστού δηλονότι. Έν τή έν Καπερναούμ γενομένη ομιλία 
αυτού λέγει δ Θεάνθρωπος σχετικώς τοΐς Ίουδαίοις τάδε ’: « Έγώ εΐμι δ 
άρτος τής ζωής, οι πατέρες ήμών έφαγον έν τή έρήμφ τό μάννα καί άπέθα- 

νον' ούτός έστιν δ άρτος δ έκ τού ουρανού καταβαίνων, ϊνα τις έξ αυτού 
φάγχι και μή άποθάνη. έγώ εϊμι ο άρτος ό ζών δ έκ τού ουρανού καταβάς’ 

εάν τις φάγη έκ τούτου τού άρτου, ζήσει εις τόν αΙώνα* καΐ δ άρτος δε, δν 
έγώ δώσω, ή σαρξ μού έστιν υπέρ τής τού κόσμου ζωής ». Καθ’ δμοιον 
τρόπον λέγει και δ Χρυσόστομος σχετικώς *: « "Εχομεν μάννα" μάλλον δέ ού 

μάννα, αλλά πολλφ πλέον τού μάννα έχομεν » ^ 

*Η περιγραφή τής σωματικής διασκευής καί τών χαρακτηριστικών τής 

δψεως καί τής μορφής τού Μωυσέως είναι άναντιρρήτως αιγυπτιακής προε- 

λεύσεως. Ό Διόδωρος^ λέγει, οτι οΐ ΑΙγύπτιοι ιερείς εΤχον έν τοις ίεροϊς 
βίβλοις αυτών έκ παλαιών χρόνων άναγραςράς περί πάντων τών βασιλέων 
παραδεδομένας έκάστοτε τοΐς διαδόχοις, έν οΐς έγίνετο λόγος περί τού μεγέ¬ 

θους καί τής φύσεως έν γένει έκαστου αυτών, περί, τών έργων αυτών κ.ού.κ. 

1 ’Ιω. 6, 48 κέξ. — Πρβλ. αύτ. 6, 31 κέξ. 

2 Χρυσόστ. ύπόμν. βίς ιήν πρός Έφεσ. επιστολήν* όμιλ. 23 (= ΡΟ ΕΧΙΙ 

[ 1862 I 166. Πρβλ. Αμ?αδί, ίη ^οάη. Εν&η^. ΙγεοΙ. XXVI 6, 13 <= ΡΕ XXXV 3 

[1902) 16121 ϋε ο&είο άεδοεηάίΐ εΐ ιη&ηη3: δεά πίΕΐιηα υηανα εΓΕί, ίβίε νεή- 

ΪΕ5 εεΐ. 
3 Έν τφ θαύματι έκείνφ τοδ χορτασμού τών πεντακισχιλίων (Ίω. 6, 1 κεξ.), 

κα#· δ ό Ιησούς βλαβε τούς πέντε άρτους καΐ τά δύο δψάρια καί εύχαριστήσας διε- 

δωκε έκ τούτων τοϊς έπΙ τοΰ χόρτου έν τφ δρει άνσκαθημένοις, δσα ήθβλον, έξεπλη- 

ρώθη ή προσδοκία τών Ιουδαίων τής εποχής εκείνης, καθ' ήν κατά τήν επιφάνειαν 

τοΰ Μεσσίου πάλιν θά επιπτεν έ| ύψους μάννα καΐ σωτηρίως θά έγεύοντο αύτοΰ οι 

άνθρωποι. Ένεκα τής προσδοκίας ταύτης πιθανώτοτα ύπομιμνήσκουσιν οΐ Ιουδαίοι 

εν Καπερναούμ τόν Ίησοΰν τό θαύμα εκείνο τής πολυετούς πτώσεως τοΰ μάννα έν 

τή έρήμφ ( Ίο). 6, 30 κέ|. ) : « τί ούν ποιείς σύ σημεΤον, ΐνα ίδωμεν και πιστεύσω- 

μέν σοι; τί έργάζη ; οΐ πατέρες ήμών τό μάννα Ιφαγον έν τή έρήμφ, καθώς έστι 

γεγραμμένον : 'άρτον εκ του ούρσνοΰ εδωκεν αύτοϊς φαγεΐν*»* πρβλ. Ψαλμ. 77 (78), 

24. Πρός άπόδειξιν και τεκμηρίωσιν τής αποστολής αύτοΰ ώς Μεσσίου ώφείλεν 6 

Ίησοΰς, δπως δμοιόν τι θαύμα διενεργήση. Έπι τοΰ προκειμενου ούδαμώς έξήρκει 

ή περίπτωσις εκείνη μόνον τοΰ χορτασμού τών πεντακισχιλίων έν τφ δρει. 

^ Διόδ. I 44, 4. 
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Ή ανωτέρω περιγραφή τής σωματικής διαπλάσεως του Μωυσέως μαρτυρεί, 

οτι δ συνταξας αυτήν *Ιουδαϊος λόγιος είχε γνωσίν τινα των βιβ?άων τού¬ 

των, περί ών ποιείται ενταύθα λόγον δ Διόδωρος. Παρά ταυτα και έν τη 
περιοχή τής αρχαίας έλ?νηνικής βιογραφίας ουχΙ σπανίως έμφανίζεται ήμΐν 
τό ύφος τούτο, δπερ παρατηροΰμεν νυν παρ’ Άρταπάνφ, ώστε ουχι άμφί- 
βολον νά είναι, δτι ή περιοχή αυτή εγένετο επί του προκειμένου τφ Ίου* 

δαίφ τούτφ λογίφ ή ετέρα γνώριμος και ευπρόσδεκτος πηγή. Πάντως ουχι 
άπίθανον είναι, δτι υπό τάς εμπνεύσεις του Άρταπάνου κυρίως περιγράφει 
ήμίν τήν εύμορφον σωματικήν διάπλασιν του παιδός Μωυσέως δ Ίώσηπος^. 

Του Μωυσέως τό ανάστημα, δτε οΰτος τριετής ετι ήτο, θαυμαστόν εις ύψος 
κατέστησεν δ Θεός, τό κάλλος δ’ αύτοΰ τόσον λαμπρόν ήτο, ώστε πάντες 
Ιξεπλήττοντο διά τήν ευμορφίαν α·5του“ τόσον πολλή καΐ άκρατος ήτο ή παι¬ 

δική αΰτοΰ χάρις, ώστε πάντες άπαντώντες αυτω καθ’ οδόν κατέλειπον τάς 
εργασίας αυτών καΐ ήσχολοΰντο περί τήν θέαν αυτοΰ. 

Ενταύθα λήγει ή Ι'κθεσις τοί) Άρταπάνου προφανώς ατελής ουσα, τό 
πρωτότυπον δμως εργον αυτοΰ θα ήγε ταΰτην εις τέλος μέχρι του θανάτου 
τοΰ Μωυσέως. Κυρίως εΰρΰς έν αυτή λόγος θά έγίνετο περί του νομοθετι¬ 

κού έργου τοΰ Μωυσέως. 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΩ. ΜΕΡΕΝΤΙΤΗΣ 

ι Ίώσ. Ιουδ. άρχαιολ. ΙΓ 9, 6 ( = § 231=1 {1887} 131, 7 κέξ. Νίβδβ ). 

Ο ΥΠ^ ΑΡΙΘ. 121 ΚΩΔΙΞ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ 
ΑΓ. ΝΙΚΑΝΟΡΟΣ (ΖΑΒΟΡΔΑΣ) 

ΚΑΙ ΔΥΟ ΧΡΟΝΟΛΟΓίΑΙ: 
ΤΗΣ ΕΚΛΟΓΗΣ ΤΩΝ 1ΣΑΥΡΩΝ 
ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΝΟΜΟΥ 

Κατά τήν σύνταξιν τοΰ κατα?νόγου των χφφ. κωδίκων τής Μονής Άγ. 

Νικάνορος (Ζάβορδας) τής Δυτ. Μακεδονίας υπό τοΰ καθηγητοΰ κ. Λίνου 
Πολίτου^, έκίνησε τήν προσοχήν του, μεταξύ άλλων, δ ύπ* άριθ. 121 κώδιξ, 
τοΰ ιγ' ή ιδ' αι., του οποίου μάλιστα έφωτογράφησε τον πίνακα περιεχομέ¬ 

νων (φ. 1«-29β). Επειδή έπρόκειτο περί νομικών κειμένων, δ κ. Πολίτης 
ήθέλησε να εχη τήν γνώμην ειδικού περί τά νομικά βυζαντινά κείμενα καΐ 
εμπείρου περί τήν παλαιογραφίαν. Νομισας δέ, δτι θά ήμην τό κατάλληλον 
πρόσωπον, μοί παρέδωκε τήν πρόχειρον περιγραφήν τοΰ χφ· καΐ φωτογρα¬ 

φίας τοΰ πίνακας. 
Τό χφ. αποτελεί συλλογήν βυζ. νομικών κειμένων, παρατιθέμενων κατά 

συνέχειαν, άνευ οιασδήποτε μεταξύ των συνδέσεως. Συνεπώς δεν πρόκειται 
περί ιδιωτικού νομικού έγχειριδίου. *Η μόνη οργανική σύνδεσις τοΰ δλου 
συνίσταται εις τον προτασσόμενον (φ. 1«·29β) Πίνακα περιεχομένων τής 
όλης ύλης, ενταχθείσης εις ΡΝΘ' τίτλους, υπό τήν γενικήν επικεφαλίδα: 

« Πρόχειρος Νόμος », ήτις συμπίπτει νά είναι και ή τής πρώτης παρατιθέ¬ 

μενης νομοθετικής συλλογής. Παρατίθενται, συνεπώς, έν αρχή εις τόν Πίνακα 
οί τίτλοι Α'-Μ', συμπίπτοντες προς τούς τίτλους Α'-Μ' τοΰ Προχείρου 
Νόμου, υπό έκαστον δέ των 40 τίτλων, αναγράφονται εις τόν Πίνακα τά 
κεφάλαια έκαστου τίτλου, τά οποία δμως δεν συμπίπτουν πάντοτε προς τά 
κεφάλαια τής έκδόσεως τοΰ ΖαοΙιμΓίαε· συγκεκριμένως, δ τίτλος ΙΔ' τοΰ 
χφ. έχει 12 κεφάλαια, αντί τών 11 τής έκδόσεως, ό δέ τίτλος ΛΔ' εχει κεφ. 

19, αντί τών 17 τής έκδόσεως. Συνεπώς επιβάλλεται ή άντιβολή τουλάχιστον 
τών τίτλων ΙΔ' καί ΛΔ' μεταξύ έκδόσεως και χφ. 121. 

Εκτός τοΰ Προχείρου Νόμου, έτερον σπουδαΐον κείμενον, περιεχόμενον 
δλόκληρον εις τό χφ. 121 (τίτλοι ΝΒ'-ΡΑ') είναι ή νομική μονογραφία 

1 Πρβλ. Λ. Π ο λ ί τ ο V, εν π. Ελληνικά 16 {1958 · 1959 ), σ. 441. Παλαιοτέρα 

απόπειρα τοΰ Α. Σιγάλα είχεν άποτύχει' πρβλ. *Α. Σιγάλα, Αρχεία καί Βιβλίο- 

Ο'ηκαι Δυτ. Μακεδονίας (Θεσσ. 1939), σ. 107. 
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του ζ* αι. «αι ροπαί», σωζόμενον δλόκ^.ηρον μόνον εις 3 χφφ., εάν δεν άπα· 

τωμαι, εις ολόκληρον τον κόσμον, έπΙ των οποίων καΐ εβασίσθη ή κριτική 

εκδοσις (1837) του Ζο,οΙιμΓΪμε. 

Τά λοιπά νομικά κείμενα του χ<ρ. 121 έχουν ληφθή §κ των Νεαρών 
του Ιουστινιανού καΐ των μετανενεστέρων σύτοκρατόρων, εκ των Παραρτη¬ 

μάτων τής Έκλόνής, κλπ. Έκ των άτελεστάτων περιλήψεων του Πίνακος 
δεν είναι δυνατόν νά έξακριβωδή, μήπως τυχόν τινά εκ των κειμένων τούτων 
είναι άγνωστα, ή μήπως, εκ τής άντιβολής, θά ήτο δυνατόν νά έπιτΰχωμεν 
κείμενα ορθότερα των εκδεδομένων. Τό δτι τό χφ. 121 είναι πολύ μεταγε¬ 

νέστερον τής εποχής των περιεχομένων νομικών κειμένων, δεν σημαίνει, 
κατ* ανάγκην, δτι αποκλείεται νά ελπίζωμεν εις πιστότερα κείμενα, διότι 

πιθανόν ν’ άντεγράφησαν ταυτα §ν τφ χφ. 121 εκ χφφ. άρχαιοτέρων των 

χρησιμοποιηθέντων εις τάς εκδόσεις^. 

Άλλ’ ήδη δ κώδιξ 121 μάς παρέσχε δόο εκπλήξεις, δηλ. νά μάς δόση 
την χρονολογίαν δυο σπουδαιοτάτων νομοθετημάτων τής βυζ. περιόδου: 

1) Τής Εκλογής των Πσαόρων, τήν οποίαν ρητώς τοποθετεί (φ. 

27β και φ. 142) είς τό έτος ,ς·σλδ' (726), ώς ήδη προ πολλών ετών ΰπε- 

στήοιξα®. Σημειωτέον δτι έν τφ χφ. 121 {φ. 25“ και 132β) ρητώς προσ¬ 

διορίζεται, δτι ή Εκλογή εξεδόθη κατά τό έβδομον ^τος τής συμβασιλείας 
Δέοντος και Κωνσταντίνου, λεπτομέρεια άγνωστος μέχρι σήμερον. Ουτω, 

έκτος τοΐί χφ. ΕΒΕ 1374, περιέχοντος τήν Εκλογήν υπό χρονιάν 726, εχο- 

μεν και δεΰτερον χφ. μέ τήν ιδίαν χρονολογίαν. 

2) Τοΰ Προχείρου Νόμου, οτι «εξεφωνή^η μηνί όεκεμβρίφ α' ίνδ. ς-', 

ετονς ,ςτηα », δηλ. τό 872, έν φ μέχρι σήμερον άλλοι μέν ώοιζον τήν χρο¬ 

νολογίαν τοΰ Προχείρου μεταξύ τών ετών 867 και 879 άλλοι δέ μεταξύ 
των ετών 870 και 878, ή τών ετών 870 καΐ 879*, άλλοι περί τό 879® καί, 

τέλος, άλλοι κατά τό 870®. 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Σ. ΓΚΙΝΗΣ 

1 Ό κ. Πολίτης μοί ΰπεσχέβ'η, δτι, κατά τήν προσεχή μετάβασίν του εις τήν 

Μονήν Νικάνορος, θά φροντίση περί τής μικροφωτογραφήσεως ολοκλήρου τοΰ κωδι¬ 

κός 121, διά τήν περαιτέρω ΰπ’ εμοΰ ερευνάν. ΈπΙ τοΰ παρόντος εΐχε τήν καλωσύ- 

νην νά μου έπιτρέψη τήν παρούσαν σύντομον άνσκοίνωσιν. 

2 Έν Β.Ζ. 24 (1923- 1924), σ. 346 -358. 

8 Ε. Η. Κτοδίιίίβΐά, Α Μεπιι3,1 οί βΕδίβηι Κοπιαπ Ε&τν : ΤΙιο Ρτοοίιοί· 

ΓΟδ Νοωοδ... (0ΕηιΙ)η(ΐ86 1928), έν τφ τίτλιρ, Ζέπων, χ.Ο.Ε.. 2, σ. XII. 

* Ο. νν. Ε. Η.βίιπΐ3&ο!ι, εν Ετεοΐι·ΟηιΙιοΓ, Εηο. 7, 303, ΖΕοίι&Γί&β, 

Ό Πρόχειρος Νόμος, σ, ΕΥΙ, τοΰ Ιδιου, ΒβΙΐηβΕΠο, σ. 39, δ ί ο ΐ 1 ί ε η ο V ί 1- 

ΐΕπιιβνΕ, σ. 63, Γ. Πετροπουλου, *1στ. και ΕΙσ., σ. 233. 

δΖ^οΙίΕΓίΕ, Οβδοΐιΐοΐιΐβ, σ. 22, Κ. Βδΐ^βτ, Ε-εβΟδΙεπ, Νο 499, β. 

ΐνοη^δΓ, Βίβ (^υεΐΐβη ά. γοοι. Κβοίιίε, σ. 700. 

β ΜοΓίΓβυίΙ, Ηίδί. άυ άτ. Ιιγζ. 2, 30. Αυτόθι (ύποσημ. α ), περί άλλων 

παλαιότερον ΰποδειχθειοών χρονολογιών: 838, 876, 911. 

1 - 6 -1961 

ΜΝΗΣΤΕΙΑΙ ΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑΙ ΔΓ ΕΓΚΟΛΠΙΩΝ 
ΚΑΙ ΔΙΑ ΣΤΑΥΡΙΚΩΝ ΔΕΣΜΩΝ 
ΕΝ ΤΩ ΒΥΖΑΝΤΙΝΡ ΔΙΚΑΙΩ 

I. Ό διεξερχόμενος τά υπό τών Μι^ΐοδίοΐι καί Μαΐΐετ δημοσιευθέντα 
βυζαντινά πατριαρχικά έγγραφα εύρίσκεται ούχΙ σπανίως προ μνηστειών 
τελουμένων δι*ε’ι^κολπιοαν ή προ μνηστειών, αίτινες άποκαλοΰνται ατανρικοΐ 
δεσμοί^. 

Δέον νά ?>.εχθή ευθύς έξ αρχής δτι διά τών δρων τούτων δεν νοείται ή 
ιερολογία του γάμου ούτε ή ίερολογημένη μνηστεία. Τούτο προκύπτει έκ τών 
ακολουθών εγγράφων: 

Αοίδ, τόμ. II, σελ. 50: «"^αρρήσας δε εξετάσει καΐ ακρίβεια τον 

παπά *1<οάννον τον τον στανρικόν ηοιήσαντος δεσμόν άπήρα παρά τον τιμιω^' 

τάτον μεγάλου χαρτοφύλακας βονλλαν και ί^ύλάγΐ^σα». *Ενταΰθα σαφώς δια- 

στέλλεται ή ίερολογία από τόν σταυρικόν δεσμόν. 

ΑοΙα, τόμ. I, σελ. 46 : « εχειν εξ ακοής, οτι στανρικοι>ς δεσμούς ό τοιον- 

τος Σγονρανδς ^ϋ·ετο επι τφ λαβεΧν είς γυναίκα τήν θυγατέρα τοΰ καλόν- 

μενού Γαληνόν». Ενταύθα διά τών λέξεων επί τφ λαβειν ( =Τνα λάβη) 

δεν νοείται βεβαίως δτι είχε συντελεσθή διά τών σταυρικών δεσμών δ γάμος, 

άλλ’ δη εγενετο συμφωνία περί τής μελλοντικής τελέσεως αύτοΰ*. 

Αθΐ3, τόμ. II, σελ. 116 : « τό τ'άρ τών εγκολπίων ονόέν τι λογίζεται 

διά τό μή έπακολον^ήσαι καί εύχήν Ιερατικήν είς αντά », 

^ Μ ί Ιτίο 8 ί ο Ιι - Μ ύ 11 βΓ, ΑοΙε βί Βίρ1οπΐΕί&, τόμ. I καΐ II (Αοία Ρε- 

ΐΓΪΕΓοΙίΕίιΐδ Οοη5ΐ:3.ηΙ:ΐπορο1ίί3.ηΐ). Βλ. τόμ. I, σελ. 14, 46, 98, 485, 496, τόμ. ΪΙ, 

σελ. 49, 50, 115, 212. Βλ. επίσης καΐ τά Ακόλουθα έγγραφα : Μ. Γ ε δ ε ώ ν, Κανο¬ 

νικοί Διατάξεις, τόμ. 1 (1888 ), σελ. 24, I. Σακκελίωνος, Συνοδικοί διαγνώσεις 

τής ιδ' Ικατονταετηρίδος έν Δελτίφ τής 'Ιστορ. καΐ Έθνολογ. Εταιρίας, τόμ. 3 

(1889), σελ. 415, 7. ΟαύοΙ, ΡΕίτί&ΓοΙίΕΐιΐδ ΟοηδΙ&ηΙΐηοροΙίΐΕηί εοϊε εβίβοΐα, 

τόμ. I (1941), σελ. 152, ώς καΐ τό ακόλουθον χωρίον ’Ιωάννοο Καντακου- 

ζηνοΰ, Τστοριών ΠΙ, 17 ( έκδ. Βόννης, τόμ. II, σελ. 108): < σνμβάαΐΐς τε Μμε- 

νοι περί τον γάμου και κατά τό Ρωμαίων δι' εγκολπίων έμπεδώοανιες τήν πραξιν >. 

* Πρβλ· καΐ ΑοίΕ, τόμ. ϊ, σελ. 98 *πέμπτον δε τής ηλικίας έτος αυτής άννον- 

οης, ε&ειο διά σταυρικών δεσμών μετά τίνος άπό τής νήσον τον Πρίγκιπας Ιωάνναν, 

καλούμενου τοΰ Χααολόγρου, άγαγέσ&αι γαμβρόν επ’ αυτή ιόν ίοντον υιόν, ένατον τής 

ηλικίας αγοντα χρόνον*. 

ΒΠΒΤΗΡΙ2 ΕΤΑΙΡΕΙΑ& ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ "Έτος Λ' 23 
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ΑοίΆ, τόμ. I, σελ, 485: « «Ιτα ήρώτηοεν ή ούνοδος, ηοταπη μνηστεία 

€^'εν£το ; «σί είπον, οΓί τον Ιερέως ατα&έντος εμηροα^εν τον είκονοοζασίον 

καί βαλόντος έτιιτραχήλιον καΐ μνημονενοανιοζ χόδν βασιλέαν καΐ τον 

πατριάρχον καΐ εύχ^ν εΐηόντος έπΙ μνηοτεί(} εγένετο ά?Λαγη εγκολπίων ». 

Έν τφ έγγράφφ τοΰτ<ρ οτιτος εΐναι δ λόγος πεςΙ μνηστείας δι* άνταλλα* 

γης εγκολπίων. “Εκ του γεγονότος δμως οη συνάμα γίνεται λόγος και περί 
ίερολογίας αυτής δεν πρέπει να συναγάγωμεν οτι μνηστεία δι* εγκολπίων 
είναι ή ΐερολογημένη μνηστεία. Διότι εις τδ αμέσως προηγουμένως παρατε- 

θεν χωρίον του εν Αοία, τόμ. II, σελ. 116 εγγράφου σαφώς διαστέλλεται δ 

δι* εγκολπίων δεσμός από την ίερολογίαν. *Εκ τουτου συνάγομεν δτι ναΐ μεν 
καΐ κατά την δι* εγκολπίων ή και κατά την διά σταυρικών δεσμών τε?ιθυμέ- 

νην μνηστείαν ουδέν έκώλυεν δπως λάβη χώραν και ΐερολογία αυτής οΐ 
οροί δμως ο·διθι καθ* έαυτούς άλλα εδήλουν πράγματα καΐ ουχι την ιερολο· 
γίαν τής μνηστείας. Τοΰτο πιστοΰται και εξ ετέρου εγγράφου, ένθα λέγεται: 

«μνηστείαν εχων άτελ^ δι* εγκολπίων μόνον, δίγα δηλονότι της διά του 
Ιερέως εκφωνήοεως των οννή&ων ευχών» ®. 

II- Περί τήν εξήγησιν άμφοτέρων των τύπων τούτων μνηστείας ήσχο- 

λήθη δ Ζ1ιΐ5ίιηι&ιι *. Κατά τον συγγραφέα τούτον, ή μνηστεία δι’ έγκολπίων 
έτελεΐτο δι* ανταλλαγής εγκολπίων^, ή δέ μνηστεία διά σταυρικών δεσμών 

δι’ ανταλλαγής σταυρών. 

Νομίζομεν δτι δ ΖΙιίδΗιη&η διδάσκει τό ορθόν ώς προς τάς δι* εγκολ* 

πίων μνηστείας ^ άλλ’ δτι ή διδασκαλία του δεν είναι ορθή προκειμένου 
περί τών διά σταυρικών δεσμών συναπτομένων μνηστειών. 

ϊ Έφ’ δσον βεβαίως οί μνηστευόμενοι είχον συμπληρώσει τήν κατάλληλον προς 

ίερολογίαν ήλικίαν, 

^ Μ. Γεδεών, ένθ’ άνωτ., τόμ. 1, σελ. 24. 

® ]. Ζΐιΐεΐιπίίΐη, Βα3 Είιοτεοΐιΐ άβΓοΓίεηί&ΙίβοΙίδηΚιγοΗθ(1864),σελ.397. 

^ Εγκόλπια καλούνται, ώς γνωστόν, τά Ιερά περιάμματα, τα απο τοΰ λαιμού 

προ τοΟ κόλπου κρεμάμενα’ πρβλ. Γεωργίου Παχυμέρη, Μιχαήλ Πσλαιολο- 

γος IV, 6 ( εκδ. Βόννης, τόμ. I, σελ, 265); * τά ί^ρά ηεριάμματα, & δή και εγκόλπια 

ό κοινός όνομά^ε^ λόγος». 

δ Συνηθίζετο δηλονότι παρά τοϊς βυζανηνοΐς, δπως πρός Ιπίρρωσιν τής ΰπο· 

σχέσεώς των ό υπιοχνούμενος παραδίδη τό έγκόλπιόν του είς τον λαμβάνοντα τήν 

ύπόσχεσιν έπειδή δέ έν τή μνηστεία ανταλλάσσονται εκατέρωθεν υποσχέσεις, εγίνετο 

καί αμοιβαία παράδοσις (ανταλλαγή) έγκολπίων. Βλ. ήδη Δουκάγγιον εν λ. 

έγκόλπιόν: « Ε]η8τηο(3ΐ νέτο ΕπαοΙρία ί&πίο ουΗυ νεηετειΙ^αηίαΓ, Ιαηίίίΐνιο ί&οίδ- 

δαηί, -αί ίη Γοδυδ ατθαίδ, Βάεί ίίηη&ιιάαε, ηο δεουΓίί&ίίδ ε& ΐΓ&πδιυΐίΙε' 

Γεηΐ ». Σαφώς προκύπτει τούτο έκ τών έν Αοΐ3., τόμ. I, σελ. 485 λεγομένων: < τον 

ίερέοος — — ενχην εΙπόνιος επι μντ]ατεί(} εγενειο αλλαγή εγχολτικον », Ο Ιΐ θ Ο ί, ενθ 

άνωτ., τόμ. I, σελ. 152 ; «μηδένα ποχλ τών ίεβωμένων τολμήοαι δεσμόν δι’ εγκολπίων 

ηοιήααι, η κινδυνεύσει εις τον τής Ιερωοννης βαϋμόν ώς αίτιος όρκον - -· δ δε τοίοϋ- 

τος δεσμός και πλεΐων όρκον εοτίν' ώς ένέχνρον γάρ δίδονται παρ’ εκατέρων των μερών 

*Ότι έν τφ βυζαντινφ κόσμφ προς έπίρρωσιν τών υποσχέσεων παρεδί- 

δοντο και σταυροί — μάλιστα τά εγκόλπια ταΰτα άπετελοΰντο έξ εικόνων, 

σταυρών κ.τ.λ. — και άφ* εαυτοΰ προκύπτει, αλλά και ρητήν ^χομεν μαρτυ¬ 

ρίαν^. Διά του δρου δμως σταυρικός δεσμός δεν δηλοΰται τοιοΰτόν τι (δηλ. 

ή παράδοσις σταυροΰ), άλλα τό έπΙ τή μνηστείφ συντασσόμενον έγγραφον, 
τών λέξεων τούτων έχουσών τήν έννοιαν τής υπογραφής, δηλουσών δηλ. τήν 
εκ τής υπογραφής τών δικαιοπρακτοΰντων δέσμευσιν. 

III. Πρός διασάφησιν του πράγματος δέον δπως πρότερον ειπωμέν τινα 
περί τών υπογραφών εις τά βυζαντινά δικαιοπρακτικά έγγραφα. 

Συνήθως εις τά βυζαντινά δικαιοπρακτικά έγγραφα δεν πρόκειται περί 
έν κυριολεξιφ υπογραφών τών δικαιοπρακτοΰντων, άλλα περί προζαγών^, 

δηλ. δ δικαιοπρακτών θέτει τό δνομά του έν τή άρχή του έγγραφου®. Χτοι- 
χεΐον τής ύπογραφής έν κυρίφ καΐ καταχρηστική έννοίφ (προταγή) είναι και 
τό σημεϊον του σταυροΰ. Καί 0σά«ις μέν δ δικαιοπρακτών ήδυνατο νά γράψη, 
ε'θετεν ΐδιοχείρως τό τε σημεϊον του σταυροΰ καΐ τό δνομά του, έν έναντίς; 

αί δεσποτικαί και ΰεΐαι εΙκόνες», "Οτι διά τής «αραδόσεως τών εγκολπίων δένσυνή- 

πτοντο μνηστεϊαι μόνον, αλλά παντοειδείς έπερρωνύοντο υποσχέσεις, βλ. Αοία, τόμ. 

II, σελ, 125: « καΐ πάλιν παρά μεν τοϋ πατριάρχον γράμματα πέμπονται τοΓς προτβροΐί 

όμοια, παρά δέ τον βασιλέως του άγιον άρχοντες επιφερόμενοι και τα ιερά αύτον εγκόλ- 

πια, δι’ ών αντοΐς πάσαν εποίονν ασφάλειαν, άποσείααοδαι πάντα φόβον και ανεν δει¬ 

λίας ενταν&α ελ&εϊν», Γεωργίου Παχυμέρη, Ανδρόνικος Παλαιολόγος, III, 

10 ( έκδ. Βόννης, τόμ. II, σελ. 225): * και πίστεις λαβόντες αμα και όόντες εξ όρκων 

φρίκης μεστών καί γε και άνζιόόσεσιν Ιερών εγκολπίων ». 

*0 Ρ, Ροδείηι έν σχολίφ είς Παχυμέρην, Μιχαήλ Παλαιολόγος IV, 6 

(έκδ. Βόννης, τόμ. I, σελ. 553 Ιπ. ) έρμηνεύων τό χωρίον Ίωάννου Καντα- 

κουζηνοΟ, Ιστοριών III, 17: < συμβάσεις τε ΰέμενοι περί τοϋ γάμον καί κατά ζό 

Ρωμαίων έ·δος δι’ εγκολπίων έμπεδώσαντες τήν πράξιν » διδάσκει δτι έν τφ χωρίφ 

τούιφ τοΰ Καντακουζηνοΰ ό λόγος είναι περί όρκου δΓ επαφής τών έγκο?.πίων διά 

τής χειρός. Χωρίς νά άμφισβηιοΰμεν οτι και τοΰτο ήδύνατο νά συνηθίζηται παρά 

τοϊς βυζαντινοϊς, νομίζομεν δτι έν τφ χωρίφ τούτφ τοΰ Καντακουζηνοΰ περί ανταλ¬ 

λαγής έγκολπίων πρόκειται και οόχΙ απλώς περί επαφής αυτών, ώς τοΰτο προκύπτει 

Ικ τών έν τή αρχή τής παρούσης σημειώσεως παρατεθέντιον χωρίων. 

^ Συνεχιστής Θεοφάνους I, 3 (έκδ. Βόννης, σελ. 9): · και ζό χρν· 

οονν στανρίδιον- - αντφ άπέσταλ.το πρός ασφάλειαν τε και πιοτωσιν ». 

2 Πρβλ. τόμ. I, σελ. 33: * γράμμα - - φέρον μέν προταγάς ανω&εν γεγραμ- 

μενας τον τε πατρός και λοιπών προογενών». 

® Ούχ ήττον και περιπτώσεις ύπάρχουσι, καθ' άς πρόκεινται ύπογραφαί έν 

κυριολεξίφ. Πρβλ. ΑοΙα, τόμ. IV, σελ. 104: * ημείς οί τούς τίμιους καί ζωοποιούς 

οτανρονς κάτο/&εν εγχαράξαντες », ΒδΙ&βΓ, Αχιδ άεη δοΙί^ΙζΙε&ιηΐηΟΓη άδδ ΗβΠί- 

£βη ΒθΓββδ, έγγρ. ΰπ’ άρ. 113 (σελ. 309), έγγρ. δπ’ άρ. 114 (σελ. 310 ). Και περι¬ 

πτώσεις ύπάρχουσι, καθ’ ας οΐ δικαιοπρακτοΰντες προτάσσουσιν άμα καί ύπογρά- 

φουσι, πρβλ, Ασϊεΐ, τόμ. IV, σελ. 267 : < δ και άνω&εν προτάξας και κάτωόεν ύπο- 

τάξας >. 
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δέ πεοιπτώσει §0δτε μόνον τό σημεΐον τοί5 σταυρου, εις τάς γωνίας του 
οποίου εγραφεν ό συντάσσων το έγγραφον τό όνομα του δικαιοπρακτοΰντος^ 

*Εκαλεϊτο δέ τό σημεϊον τοΰ σταυροΰ καΐ σίγνον (εκ τοΰ λατινικού 
5ΐ§;ηαπι = σημεΐον). Και άλλοτε μέν λέγεται άναλυτικώς οιγνογραφώ τον 

τίμιον σταυρόν υπό την έννοιαν τοΰ θέτω εν τφ έγγραφφ το σημεΐον του 
σταυροΰ (έπΙ μη δυναμένων γράψαι)*! άλλοτε δε άπλώς σίγνογραφώ (επι μη 
δυναμένων ωσαύτως γράψαι)®. ΕΙς μίαν γνωστήν μοι περιπτωσιν δια του 
ρήματος σιγνογραφώ δηλοΰται ή καθ’ ολοκληρίαν ιδιόχειρος προταγή*. 

Τοσαΰτη δέ σημασία άπεδίδετο εις την ενταξιν τοΰ σημείου τοΰ σταυροΰ, 

ώστε, ενίοτε, διά μόνης τής λέξεως σταυρός νά δηλώται η προταγη η υπο· 

1 Αναφέρω ώς παράδειγμα το ακόλουθον έγγραφον, ένθα άμφότεροι οΐ τρόποι 
προταγής άπαντώσιν όμοΰ' Αοί», χόμ. IV, σελ. 106: 

« γ- *0 δοΰ?.ος τον χραταιον παί αγίου ημών αν&έντον και βαοιλέως Κωνσταντίνος 

ό Δούκας ό Συναδηνός, οικεί<ί χειρί προέιαξα. 

Σίγνον Μάρϋας μοναχής 

Θρα«ϊ3 ^αίνης 

Σίγνον ’Άννης 

Άγγελίνης χή ς ·&υγατρός τοϋ Θρακήσον 

ρωζ αιγνογραφήοασαί τον τίμιον και ζωοτιοιον ατονρον-». Έν χφ έγγράφφ χούτφ 
ό πρώτος εθεσεν ίδιοχείρως τό τε σημεΐον του σταυροΰ καί τό όνομά του, αί δέ λοι¬ 

ποί μόνον τό σημεΐον τοΟ σταυροΰ. 
Περί τής θέσεως τοΰ σημείου τοϋ σταυροΰ έπΙ μή δυναμένων γράφειν πρβλ. 

καΐ βυζαντινόν πάπυρον δημοσιευθέντα ΰπό Η β ί 5 β η Ι) β γ § - \ν β π & ε γ, Βγζ&η· 

Ιίπίεεί^ε ΡαργΓΐ, πάπ. ΰπ’ άρ, 7 ( έτ. 583 μ.Χ. ), στ. 89 επ.: « Χριστόφορος Βίκτο- 

ρος νποβαη^(ός) από Άνιι(νάου} αξιω&εις έγραψα νπερ αυτόν γράμματα μεν μη ειδό’ 

τος, βαλόντος δε τη Ιδί<} ανιόν γ,ειρι τούς τρεις τιμιονς σταυρούς », Νεαράν Ε ν ρη νη ς 
27 ; « εΐ δε 6 ιό έγγραφον ποιήσαι άπαιχονμενος - - αγράμματος υπάρχει η εκ πά&ονς 

αδυνάτως εχει τον γράφειν, ίΐροτάοσειν ανιόν τον τίμιον σταυρόν ». 

2 Πρβλ. Αεί», τόμ, IV, σελ. 66 : *οΙ ανωϋεν τούς τιμίονς και ζωοποιούς σταυ¬ 

ρούς οικείαις χεροι σιγνογραφήοαντες ». 
3 Πρβλ. Α^ί&, τόμ. IV, σελ. 116: μεν οίκειοχείρως προτάξας ανωΰεν τοϋ 

παρόντος ΰφονς, οί δε σιγνογραφήοαντες ». *Ενταΰθα ό εις εθεσεν Ιδιοχείρως ολόκλη¬ 

ρον την προταγήν (οίκειοχείρως προτάξας), οί δέ άλλοι μόνον τό σημεΐον τοϋ σταυ¬ 

ροΰ (σιγνογραφήοαντες). "Ετεραι εκφράσεις επί μή δυναμένων γράψαι: σταυρικώς προ¬ 

τάσσω, ϋδΐ26Γ, ένθ’ άνωτ., έγγρ. ύπ’ άρ. 111 (σελ. 303): <ή μεν οτ(αν)ρικώς, 

ό δε γράμμασιν οιχειοχεΐροις προιάξανιες >' σιανροτνπως προτάσσω, Αο1θ5 άθ ΧθΠΟ- 

ρΗοη (Παράρτημα Ιον, τοΰ ΐΟον τόμ. των Βυζαντινών Χρονικών, 1903), έγγρ. 
όπ’ άρ. V (σελ. 40), ΑοΕσε άο 01ιΐ1&ηά£ΐΓ (Παράρτημα τοΰ 17ον τόμ. των Βυζαν¬ 

τινών Χρονικών 1911), έγγρ. ύπ’ άρ. 28 (σελ. 65). 
* Αοίε. τόμ. IV, σελ. 98 : *γ Ό δοϋλος τοΰ κραταιον και άγιον ημών αύβ·εντου 

και βασιΧεως, Θεόδωρος Κομνηνός 0 Βρανάς, οικεία, γ^ε ι ρ ι προέταξαγ.— — Εγω 

-■^Κομνηνός Θεόδωρος 6 Βραν&ς, ό εν τη άρχη τον παρόντος χάρτου σιγνογρα- 

φ ή ο α ς ». 
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γραφή ^ ή και επ’ αυτής τής καθ’ ολοκληρίαν Ιδιοχείρου προταγής νά δηλώ- 

ται δτι έτέθη και τό σημεΐον τοΰ σταυροΰ*. 

IV. *Όη διά των λιέξεων σταυρικός δεσμός νοείται ή υπό τοΰ δίκαιο- 

πρακτοΰντος ενταξις τοΰ σημείου τοΰ σταυροΰ εν τφ εγγράςχρ, προκύπτει 
αμέσως §κ των ακολούθων έγγραφων: 

ΚοΓΓ&Γΐ, Κ.€§:ί5(:Γο ναΐίοαπο άί &ί1ί Βίζ&ηίίηί άί άίηζΐο ρπναίο, 

άρ. VII * : « Ειρήνη κνρά ή Αρνμονχαινα συμβιβάζεται έηΐ οτανρικφ δεσμφ 

και λαμβάνει γαμβρόν κυρ Θεόδωρον επί τη ύπ* αυτής '&νγατρι τε'&ραμμένη 

Λ/αριςι». *Εν αρχή τοΰ έγγραφου ύπάρχουσι τά σίγνα τής Ειρήνης (μητρός 

τής μελλονύμφου), τής μελλονύμφου, τοΰ μελλογάμβρου καΐ τοΰ άδελφοΰ αΰτοΰ. 

Ρ€ΓΓΗΓί, Ε.ο^'ΪβΙγο κ.τ,λ., άρ. ΧΙΙΙ^: « Έγώ Γεώργιος ό Κανάκ(ης) 

διά τοΰ παρόντος μου σταυρικόν δεσμόν παρίδω την τνγχάνονσάν μοι πάσαν 

κληρονομιάν &ν τφ προρρηΰ'εντι δσηιτίφ ». Έν αρχή τοΰ εγγράφου υπάρχει 
τό σίγνον τοΰ Γεωργίου. 

Ως παρατηρεί δ ΡβΓτ&π®, είς τά ώς άνω δύο έγγραφα ό δρος σταυρι¬ 

κός δεσμός δηλοϊ την έκ τής έντάξεως τοΰ σημείου τοΰ σταυροΰ εν ταϊς 
προταγαΐς γεννωμένην ύποχρεωτικότητα τοΰ εγγράφου. Επίσης προσφυώς 

1 Μ. Γεδεών, ένθ’ άνωτ., τόμ. 1, σελ. 15, έρώτησις προς τον Πατριάρχην 
Νικόλαόν Γ’ τον Γραμματικόν: « Και περί των ποιοννχων ιδιοχείρους σταυρούς και 

παραιτήσεις ηγουμενιών και λοιπών τινων ά&ετούνζων περί ιά ιδιόχειρα», Αοίδ, τόμ. 

IV, σελ. 168 ( άρ. ΧΟΙΙ) : < ιό χωράφιον του Κοντούλη χωρίς εγγράφου συνή&ονς καΐ 

σταυρόν τον πολλαχώς Κοντούλη τον όληάώς γεγονότος κύριον κατασχών εκτοτε και 

μέχρι τοΰ νυν κρατεί, - - και γράμμα καταδογ,ής αντοΰ και σταυρόν ονκ ελ,αβεν ό 

δηλω&εις Κεραμάρης- - ο γάρ άπαξ άπεβάλετο στανρφ αυτόν και γράμματι εγγράφφ, 

καάως οϋτος ό Κρητικός παρΙαχηαι λίγων, πώς 5ν και πάλιν γράμμα αύτοϋ Ηερον ποιή- 

σειεν (γρ. ποιήοειν) τφ Κεραμάρη εμελλε / ». Ή έν τφ έγνράφφ τούτφ τρίς άπαντώσα 
λέξις σταυρός έχει την έννοιαν τής προταγής ή υπογραφής. Τοΰτο προκύπτει εκ τοΰ 
δη εις τό αμέσως προηγούμενον έγγραφον έν Αοία, τόμ. IV, σελ. 165 (άρ. ΧΟΙ), 

εις την αυτήν ύπόθεσιν άναγόμενον, λέγεται: « επει επιοτήαατα (γρ. επιστώσατο) τά 

τοϋ γράμματος ά Κρητικός δι* οίκειοχείρου σιγνογράφον », ή φράσίς δ’ αυτή συνδυα- 

ζομένη πρός την « ο γάρ άπαξ άπεβάλετο ( ένν. ό Κρητικός) στανρφ αντοΰ και γράμ- 

ματι εγγράφφ » καθιστ^ βέβαιον ότι ενταύθα διά τής λ. σταυροί νοείται ή προταγη 
ή υπογραφή. 

* Βλ. Όδΐ8·βΓ, ενθ’ άνωτ., έγγρ. ύπ’ άρ. 108 (σελ. 293 ): < )·*Αδανόσιος 
εύιελής (μονα)χ(ός) και ηγούμενος τής Λαύρας οικείε} χειρι υπέγραψα ( άνωθεν ; ηροέ- 

τα|Λ) τον τίμιον στ(αν)ρόν καΐ τό ονομά μουγ*, έγγρ. ύπ’ άρ. 109 (σελ. 296 ): * οί 

και τούς τιμίονς και ζωοποιον(ς) στ(αν)ρούς μετά παντός τοϋ νφυυς Ιδιοχ(είρως) ποιή- 

σαντες». Δια τών λεξεων παντός τοϋ ϋφους δηλοΰται δτι Ιδιοχείρως έτέθησαν π?,ήν 
τοΰ σημείου τοΰ σταυροΰ καί τά ονόματα των. Βλ. και Δημήτριον Χώμα'τι α¬ 

ν ον, στ. 406 : * προχαράξας εν χάρτη μετά τοΰ τίμιου σταυροΰ την οίκεΐαν ονομασίαν ». 

3 Νΰν έν ΡεΓΓατί, δΟΓϊίίι βίιΐΓίάίοί, τόμ. 3 (1956 ), σελ. 45. 
* ΚεΓΓδΓί, ένθ’ άνωτ., σελ. 47. 

δ “Ενθ” άνωτ., σελ. 40. 
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δ Κ6ΓΓ&ΓΪ, συσχετίζΕί τδ-ν δρον σταυρικός δεσμός προς την Νεαράν 72 Λέον- 

τος τοΰ Σοφοΰ κηοΰξασαν ΐποχρεωτίκόν παν έγγραφον σΰμφωνον. εν τφ 
δποίφ « των ανμφωνοννχων ^δ^όχειρος ένέργεια τόν ϋεΐον οτανρον εντάξει 

τοις γράμμααι^. ,, , , α- 
Βλ. §πίσης τόμ- I, σελ. 108 : « συμβάσεις εχωρηοαν, συνδε¬ 

μένοι καΐ ονμφωνήσαντες διά ταβονλλαρικοΰ γράμματος, οτανρικοΐς δεσμοις 

αγνογρηφήοαντες ίν αΰζω, ώστε άννψώσαι τόν τοιοντον Καλωννμίτην τάδε 

τδ χαμαίγ{αιον) οίκημα αύτοϋ». ΣτανρικοΧς δεσμοϊς σιγνογραφήσαντες 

σημαίνει: θέσαντες εν τφ ΙγγράφΦ ϊό σημεϊον τοΰ σταυρού, δπερ δλλαχού 
λέγεται: σιγνογραψώ τον χίμιον σταυρόν^. ΑοΙια, τόμ. I, σελ. 312: «προ¬ 

σόντος καΐ παλαιγενους Εγγράφου πρατηρίου ψέροντος και τάς διά σταυρι¬ 

κόν τύπον οίκειοχείρονς προχαγάς καί αιγνογραφίας αϋτών:^. 

“Οθεν έγγραφον φέρον εν άρχη τά σίγνα των πωληιών απΰχαλεϊται εν 

τφ κειμένφ στσνρίκόν γράμμα^. , ? ■> ο 5- 
*Εκ των ανωτέρω έγγράορων προκύπτει αβιαστως οτι και αι εχς τα ρυζαν 

τι,νά πατριαοχιχά έγγοαφα δπανιώσαι μνηοιεΐαι διά σταυρικών δεσμών δέν 
είναι μνηστεϊαι τελοι3μενοι δι' άνταλλαγής σταυρών, ώς ΰπετέθη, άλλα μνη- 

στεϊαι έγγραφοι, τού δρου σταυρικός δεσμδς δηλούντος τήν Ικ τής Ιντάξεως 
τού σημείου τοϋ σταυρού §ν τή προταγρ ή τή ίπογραφή προκύκτουσαν 
δέσμευσιν, §πίσης δέ προκύπτει δτι 6 δρος σταυρικός δεσμός δόν άφεωρα 

μάνας τάς μνηστείας, αλλά κα'ι περί ετέρων έλέγετο δικαιοπραίιών.^ 

Λόγφ των εν ταϊς μνηστείαις διά σταυρικών δεσμών κα'ι δι’ εγκολπίων 
ΰπαρχόντων θρησκευτικών στοιχείων (ή ένταξις τοϋ σημείου τού σταυ^ρού 
έν τφ έγγράφφ, ή ανταλλαγή τών Ιερών περιαμμάτων) χαρακτηρίζονται αυιαι 
ά; ΙχκΧηαιαατικοΙ αννή&εις δεσμοί*. Μάλιστα υπάρχει και πράξις τού Πα- 

τριάρχου Ματθαίου Α' άπαγορεύουσα την σύμπραξιν κληρικών κατά τήν 
τέλεσιν μνηστειών δι’ Ιγκολπίων, της ανταλλαγής αυτών οΰσης βαρυτέρας 

καΐ αυτού τού ορκου 

^ Βλ. άνωτ., σελ. 356ι οημ· 2. 
2 Αοϊβδ όο ΟΗίΐ3ηά»Γ {Παράρτημα τοϋ 17ου τόμ. τών Βυζαντινών Χρονικών 

1911), έγγρ. ύπ’ άρ. 24 {σελ. 52}. , , , , , 
3 ΑοΙίΐ. τόμ. II, σελ. 212: < <5 ααρών Αημψριος ό ^Ααωματιανος αναδρομών εις 

τήν ημών μετριότητα αννοδικώς προκα&ημένην άνέφερεν, ώς αυνεβιβασ&η προ τίνος ηδη 

καιροΰ Χαβεΐν είς γυναίκα §πΙ συμφωνία άπλή καΐ χωρίς τίνος Εκκλησιαστικόν σννή&ους 

δεσμού τήν ΰνγατέρα Νικολάου τον Βαμβακά, ον προέβη δ'ε είς τοντο οΰιε σταυρικός 

δεσμός, ονιε δι' εγκολπίων, οντ’ άλλο τοιοντον ονδέν, άλλα μόνον ψιλή τις συμφωνία 

και συγκατά&εσις >. ^ 
^ ]. Ο υ (3 Ο ΐ, ΡΕίτίπΓοΙίίΐΐτιδ Οοπδΐ&ηϋηοροΐίί^ηΐ αοία δείβοίπ, τομ. I (1941 >, 

σελ. 152 : < μηδένα ποτέ τών ιερωμένων τολμήσαι όίσμόν δι* εγκολπίων ποιήσαί, ή κιν¬ 

δυνεύσει εις τόν της ΐερωαύνης βαϋμόν ώς αίτιος όρκον νομοϋεαία γάρ τον ^ωιήρος τό 

μή όμόααι άλως· ό δέ τοιοντος δεσμός καί ηλεΐων όρκον έστίν ώς Ενέχνρον γάρ δίδον 

Μνηστεΐαι δι* έγκολπίων καΐ διά σταυρικών δεσμών 359 

V. Αί διά σταυρικών δεσμών και δι’ εγκολπίων μνηστεϊαι διακρίνονται 
σαφώς τών Ιερολογημένων μνηστειών^. *Ίνα χρησιμοποιήσωμεν τήν έν τη 
Νεαρ^ 31 τού Αλεξίου Κομνηνού ορολογίαν ^ αί πρώται άποτελούσιν άτ«1εΓς 
μνηστείας®, ενφ αί ίερολογημέναι έντελ.εΐς, Ισοδυναμοΰσας τφ γάμφ. 

Έν τοΰτοις, εις τάς βυζαντινός πηγάς απαντάται και ετέρα, αυστηρό, 

άντίληψις περί τών μνηστειών τούτων. Ούτως δ Συμεών, αρχιεπίσκοπος 
Θεσσαλονίκης, πραγματευόμενος περί τού μυστηρίου τού γάμου λέγει και τά 
ακόλουθα: 

« Θε(υρήα(ομεν δέ καΐ δπως 6 γάμος νομίμως άρχεται γίνεοΰ-αι. ΕΙ μεν 

πατέρες τοις αυναηχομένοις εισίν, ούτοι δη καί συμφωνονσιν άλλήλοις καί 

χας γνώμας προς ιό εργον Ισχώαιν. Είχα καί ήμέρας επιστάσης, ώστε γρα- 

φήναι καί τά συμβόλαια, σννά^ροισις τίμιων γίνεται άνδρών, μαρτυρίας 

χάριν τοϋ γινομένου καί δτι νομίμου γάμου συνάλλαγμα ένεργεΐται. Διο καί 

νομικός άποτεταγμένος έστί, καί τά συμβόλαια γράφει καί αιγνογραφίας τών 

συναλλαττόντων ποιείται διό σταυρού, δηλών ώς έκ τον θεοϋ τό έργον εστί 

καί έν Χριστφ ΰίρχεται, τών μελλονύμφων καί τών πατέρων αυτών τον 

καλάμου έψαητομένων, τό έκονσιον καί οίκείοΰ‘ελές ένδεικννμένων έκ τού¬ 

τον" καί δτι Χριστός συνόπτει αΰτοός. ^ιό καί προς ανιόν προσκννοϋσι 

πρώτον καί οϋτω τοϋ καλΛμον εφάπτονται" καί τούτον ενεκεν δτι Χριστός 

σννδεΐ τούτους" καί σταυρικοί λέγονται δεσμοί. Καί ούκ εξόν αύτους λύειν 

δίχα τινών παρακολονϋημάτων νομίμων, τοιούτων ώς καί έπί τετελεαμένφ 

τφ γάμφ. ΕΙ δ* ονν, εσται παρανομία ή λνσις. Τοϋ καιρόν όέ επιστόντος 

τών γάμων, είς τόν ναόν δ τε νυμφίος καί ή νύμφη γίνονται » *. 

Έπι τού ενδιαφέροντος τουτου κειμένου παρατηρούμεν τά εξής. Έν 
αύτφ γίνεται λόγος περί συμβολαίου συντασσομένου υπό τού νομικού. *Αλλά 
τί ήτο, ειδικώτερον, τό συμβόλαιον τούτο; Ήτο τό προικοσύμφωνον; *Ητο 
ή έγγραφος μνηστεία; *Ητο ή έγγραφος μνηστεία άμα κοί τό προικοσΰμφω- 

νον: Νομίζομεν οτι έκαστον τούτων ήτο δυνατόν. Διότι ούδέν εκώ?νυεν όπως 
εν αύτφ τφ εγγρόφφ τής μνηστείας καθορισΰώσι καΐ αί περιουσιακοί σχε* 

τα» παρ‘ Ι»αι«ρων τών μ^ρών αι δεοπστικαι χαί ^εΐαι ειχόνες' ειδ·* ώς ψιλόν δεσμόν 
καταλνοντες τονιον, είς τό τής επιορκίας έμπίπτοναι βάρα&ρον 

^ Βλ. Αοία, τόμ. II, σελ. 50, ένθ·α διακρίνεται ή ίερολογία άπό τόν σταυρικόν 
δεσμόν: « ίαρρήαοί (5δ τή εξετάσει καί ακρίβεια τον παπά Ίωάννου τον τόν σταυρικόν 

ποιήσαντος δεσμόν, άπήρα παρά τον τιμιωτάζον μεγάλου χαρτοφν?.ακος βονλλαν και ηύίΑ- 

γηαα », ΑοΙπ, τόμ. II, σελ. 116 ; « τό γάρ τών εγκολπίων ονδέν τι λογίζεται, διά τό μή 
επακολονάήοαι και ενχ,ήν ιερατικήν εις αυτά». Πρβλ. τά λεχΟέντα άνωτ., σελ. 353 Ιπ. 

2 Ζ&ο1ιπΓΪπ6, ^.Ο.Κ., τόμ. III, σελ. 381. 

^ Ρητώς χαρακτηρίζονται αί δι* εγκολπίων μνηστεΐαι ώς ατελείς έν Μ. Γ ε· 
δ ε ών, Κανονικοί διατάξεις, τόμ. I {1888 ), σελ. 24 : « μνηστείαν έχων ατελή δι’ εγκολ¬ 

πίων μόνον, δίχα δηλονότι τής διά τον Ιερέως εκφωνήσεως τών οννή&·ων ευχών 

^ Μι^ηθ, Ρ.Ο., τόμ. 155, στ. 505. 
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σεις των μελλόντων νά συνδεθώσι διά της ίερολογιας του γάμου ώς επίσης 
ητο δυνατόν νά προηγηθη ή άγραφος η έγγραφος μνηστεία και είτα νά επα· 
κολουθήση και ετερον έγγραφον περί των περιουσιακοον σχέσεων. Έν πάση 
περιπτώσει τό έγγραφον τούτο συνετάσσετο πρό τής ίερολογιας του γάμου ήτοι 
κατά τήν διάρκειαν τής μνηστείας, διότι άς έν τελεί του χωρίου τούτου λέγε¬ 

ται: «του καιρού δ” έπιοτάντος των γάμων^ εις ναόν 6 τε νυμφίος καΐ ή 

νύμφη γίνονται». Έν τφ έγγράφορ τούτφ δ νομικός ^ αιγνογραφίας των 
σνναλ?.αττόντων ποιείται διά οτανροΰ», δθεν ή ονομασία του εγγράφου 
σταυρικοί δεσμοί. Τούτων πάντων προηγείτο ή προσκύνησις τής εικόνος τού 
Χρίστου. 

Τό κείμενον τούτο είναι σημαντικόν διά τήν εν αύτφ άπαντώσαν αύστη- 

ράν άντίλη-ψιν περί των σταυρικών δεσμών, οίτινες, καίτοι διακρινόμενοι 
τής ίερολογιας, δεν ήδύναντο νά λυθώσιν, εΙμή δι’ οΰς καΐ ο γάμος λόγους; 

« και ούκ εξόν αυτούς λύειν δίχα τινών παρακοΧον^μάτων νομίμων, τοιού* 

των, ώς καΐ έπι τετελεσμένφ τφ χά^ω». 

Άξιοσημείωτον είναι και τό κεφ. ΡΝΤ' τής υπό Σγούτα δημοσιευθεί- 
σης παραλλαγής του Νομοκάνονος τού Μαλαξού®, ένθα λέγεται: «*Ότι οϋδέ~ 

νας δεσμός γίνεται σννοικεοίον τη μεγάλη τεοσαρακοοτη δηλονότι, ούτε εύλό 
γησις, οϋτε μνηστεία, ήγονν συμφωνία, τούτο μόνον ήξενρομεν όπου εγίνη 

δυο ψοραΧς είς τόν καιρόν του άγιωτάτου πατριάρχου Κνρον Φιλο'&έον εξ 

ανάγκης μεγάλης, καΐ τη μίρ φορρ έγένοντο σταυρικοί δεσμοί καΐ την άλλην 

Άλλαξαν εγκόλπια τό $να μέρος ηρός τό άλλον, άμή οχι νά έγινεν Ιερολογία 

τούιέστιν ενλόγησις, το όποιον οι σταυρικοί δεσμοί καΐ ή άλλαγλ^ οπού άλλα¬ 

ξαν τά εγκόλπια λέγεται στερεωμένη καΐ άμετάτρεπτη ή συμφωνία του γάμου, 

διότι είχαν τότε συνή&ειαν οτι όταν η&ελαν κόμη σταυρικούς δεσμούς, ^ νά 
άλλάξουν έγκόλπια δέν εδννετο εκείνο τό άνόρόγυνον νά χωρίση πλέον, καΐ 

είς πολλούς δέ τόπους άπδ τότε κρατεί συνήϋ-εια εως τής σήμερον καΐ 

κάμνονν σταυρικούς δεσμούς καΐ άλλάαοονν έγκόλπια, καΐ όντως εναι δ 

γάμος βεβαιωμένος, όμως τούτο όπου έγίνη δύο φοραϊς εξ ανάγκης των 

γάμων ή υπόδεσις τή μεγάλη τεσσαρακοστή έγινε τήν ήμέραν τον Ευαγγε¬ 

λισμού, καΐ άλλην φοράν τούτο δεν έγίνη ποτέ { Συμεών Θεσσαλονίκης ) ». 

1 ΚαΙ κατά τά έν τή Πείρςι 17, 14 έν τφ έγγράφφ τής μνηστείας έγένοντο οι 
περιουσιακοί διακανονισμοί, ώς προκύπτει έκ των λεγομένων: « *Όί» ό νΙός τοϋ «ο- 
μνηνον ιη' ων ετών εποίησε χαρτίον μετά τον πρωτοαπα&αριον ήλιον, ΐνα λάβ^3 τήν 

θυγατέρα αότον' ηλήν Γνα έξο> διά τό κατεπείγεο&αι τους καρπονζ σνγκλεΓσαι, 

και εάν μή εντός εξ μηνών έλ'θη και ποιήοη χαρτία άρραβωνικά και παραλαβή τήν προίκα, 

Γνα δω πρόοτιμον λίτρας κε’ ». *Ομοίως καΐ κατά Πείραν 17, 19 : «"Οτι ή πατρικία 

ή καοτόρισσα ονμφωνον έποίηοβ ϋπερ τοΰ έγγόνον ανιής, Ινα λάβρ τήν '&υγαχερα τον 

πρωτοσπαΆαρίον βασιλείου τον στρατηγόν και ουνεφώνησαν και τήν προίκα». 

* Έν Θέμιδι Σγούτα, τόμ. Ζ' (1856), σελ. 19δ. 
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Έν τφ αντίστοιχα) κεφ. τής αρχικής μορφής του νομοκάνονος τοΰ Μα¬ 

λάξου ^ φέρεται τό ακόλουθον χωρίον τοΰ Συμεών αρχιεπισκόπου Θεσσαλο¬ 

νίκης: ^ Γάμον δέ ού χρή ποιεΐν δλως (Ινν. εν τή Μεγάλη Τεσσαρακοστή) 

δτι σαρκός τούτο εργον και σαρκικής ευφροσύνης πρόξενον, καΐ ον δνναταί 

τις τά τής σαρκός μέριμναν και μετανοεΐν, ουδέ κοσμικούς έγ^ειν λογισμούς 

καΐ πεν^εΐν υπέρ τ^ς ουδέ συνάλλ,αγμα γάμον ποιεΐν χρή, εΐ μη 

κατ* ανάγκην τινά καί άπαξ, καΐ τούτο γενέσ^αι εν τή τού Ευαγγελισμού 

ημέρα, εί εξω τής Μεγάλης ^Εβδομάδας ενρε§ή καΐ τή Κυριακή των Βαΐων » *. 

ΚαΙ μέχρι μέν ποιου σημείου προέβη ή επεξεργασία τοΰ χωρίου τούτου τοΰ 
Συμεών έν τή Παραλλαγή, ευκόλως προκύπτει έκ τής παραβολής των δυο 
κειμένων. 'Οπωσδήποτε δμως κατά τήν Παραλλαγήν, αρχαιοτερας αποδιδου- 

σαν άντιλήψεις τόσον οί σταυρικοί δεσμοί όσον και αί δι* εγκολπίων μνη* 

στείαι δέν ήδύναντο νά λυθώσιν έλευθερως 
VI. *Αλλ* ήδη τί-θεται τό ακόλουθον είδικώτερον ζήτημα: Ποιοι ύπέ- 

γραφον® εις τούς σταυρικούς δεσμούς; Ή σαν τά έγγραφα ταΰτα συντετα¬ 

γμένα από τής πλευράς τοΰ ενός μέρους, οΰηνος και έφερον τάς ύπογραφάς 
ή εις ταΰτα ύπέγραφον άμφότερα τά μέρη; ^ *Υπέγθαφον καΐ οί μέλλοντες 
νά έλθωσιν εις γάμον ή μόνον οί άσκοΰντες τήν Ιπ* αυτών εξουσίαν; 

1 Κεφ. ΥΐίΗ' τοΟ ύπ* άρ. 287 χργφ. τής Μονής Ίβήρων. Τήν πληροφορίαν 
οφείλω είς τούς κ.κ. Επιτρόπους τής Μονής Ίβήρων, οίτινες είχον τήν εύγενή 
καλωσύνην νά άνταποκρί'θώσιν εις σχετικήν παράκλησίν μου. 

2 Μΐ^ηο, Ρ.Ο,, τόμ. 155, στ. 876 - 877. 
8«--ί(οτι είχαν τότε σννήύειαν οτι όταν ή&ελαν κάμη σταυρικούς 

όεσμονς ή νά άλ)Λξονν έγκόλπια δεν ίδύνετο έκεΐνο τό άνδρόγυνον νά χωρίαη πλέον ». 

^ "Οτι τοιαυτη αυστηρά άντί?ι.η'ψις περί των σταυρικών δεσμών διοτυποΰται 
παρά τφ Συμεών έν έτέρφ χωρίφ αύτοΟ, βλ. άνωτ., σελ. 359 έπ. 

^ Έν τοϊς κατωτέρω καΐ χάριν συντομίας τάς λέξεις ύπογράφω και υπογραφή 
■θ·έλομεν χρησιμοποιή υπό εύρεΐαν έννοιαν, περιλαμβάνουσαν τόσον τήν έν κυριολεξία 
υπογραφήν δσον και τήν προταγήν. 

Τά βυζαντινά έγγραφα αγοραπωλησιών καΐ δωρεών είναι συντεταγμένα μονο- 

μερώς καΐ δή άπό τής πλευράς τοϋ πωλητοϋ ή τοϋ δωρητοΰ, ών και φέρουσι τάς 
ύπογραφάς* πρβλ. ΖαοΗ^Γΐ&β, ΒείΙτδβ-σ ζυτ ΟδεοΙιίοΜβ άββ 1)5^Ζ8.ηΙίηί3θ1ιβη 
ϋτΐίσηίίβητνβδβηδ Ιν Β.Ζ., τόμ. 2 (1893 ), σελ. 178. Μονομερώς επίσης, παρά τοϋ 
Ιδιοκτήτου προς τόν έκλαμβάνοντα είς καλλιέργειαν, είναι συντεταγμένα τά παρά 
Σάθα, Μεσαιωνική Βιβλιοθήκη, τόμ. Τ' ( 1877) τυπικά παραχωρήσεως γαιών εις 
καλλιέργειαν (τυπικά ύπ’ άρ. 12, 13, 14), παρά δέ τοΰ εκλαμβάνοντας είς καλλιέρ¬ 

γειαν προς τόν ιδιοκτήτην τό υπό τοΰ Ζ ο ο\ΐ 0. ν ΐ & 0 έν 3νιρρίβτιΐβιιίιιιη βθϊΐΐοηΐδ 
Ββδίΐίοοηιιη Η6ίιηΙ)3.ο1ιίίΐπ&6 ( 1846), σελ. IV έπ., δημοσιευθέν έγγραφον. Ωσαύ¬ 

τως μονομερώς, παρά τοΰ έγκαλέσαντος μέρους, τό παρά Σάθφ, ένθ’ άνωτ-, τυπι¬ 

κόν συμβιβασμού ( τυπ. ύπ* άρ. 21 ), ένφ κατά τό αυτόθι τυπικόν ύπ* άρ. 20 (τυπι¬ 

κόν διανομής) πάντβς οΐ συμβαλλόμενοι εμελλον νά προτάξοισι. *Αλλά και η σύντα- 

ξις εγγράφων παρ’ Ικατέρου τών συμβαλλομένων μερών, καΐ προς αλληλα έκτιθεμέ- 

νων δέν ήτο άγνωστος εις τόν βυζαντινόν κόσμον, ώς τοϋτο προκύπτει και έκ του έν 
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*Ως γνωστόν, Ιλάχιστα είναι τα μέχρις ήμών περιελ·9όντα βυζαντινά 
δικαιοπρακηκά έγγραφα τά αναγόμενα εις τον γάμον ^ Κατωτέρω παρέχω 
άνάλυσιν του γνωστού εις Ιμέ ύλικοΰ *. 

Βυζαντινόν τυπικόν εγγράφου μνηστείας, περιέχον συνάμα ύπόσχεσιν 
προικός και ποινικήν ρήτραν, είναι συντεταγμένον από τής πλευράς των γο· 
νέων τής μελλονύμφου, άπευθυνόμενον πρός τούς γονείς τού μελλογάμβρου 

Μονομεροδς συντεταγμένα είναι και τά υπό του 2άθα και τού ΡεΓΓατί 
δημοσιευΟέντα βυζαντινά τυπικά γαμήλιων συμφώνων ^ και δή από τής πλευ¬ 

ράς των γονέων τής μελλονύμφου άπευδυνόμενο πρός τούς γονείς τού μελλο- 

γαμβρού. *Απ6 τής πλευράς τής μητρός τής μελλονύμφου, ής και μόνης (τής 
μητρός) φέρει την προταγήν, είναι συντεταγμένον καΐ τό υπό τού Μ. Γεδεών ® 

ΑοΙβδ άε ΟΙιΐΙβ,πάδΓ ( Παράρτημα του 17ου τόμ. τοϊν Βυζαντινών Χρονικών, 1911) 

ΰπ’ άρ. 97 {σελ. 204) δημοσιευόμενου εγγράφου, 

^ Διά την έζήγησιν της σπάνεως πρβλ. τάς παρατηρήσεις τοΟ ΚεΓΓ&τΐ, I άο- 

οιιταβηΐί §^Γβοΐ πιεάϊοονίΐΐί, νυν έν δοηίΐΐ βίυΓίάϊοί, τόμ. 1 (1953 ), σελ. 252. 

2 Έν τή άκολουθούσχ) έρεύνη δεν περιλαμβάνονται τά έκ τής μεσημβρινής 
*Ιταλίας έγγραφα. Περί τούτων πρβλ. ΡβΓΓ&τί, ένθ* άνωτ., σελ. 207 έκ. 

® ΈδημοσιεύίΙ'η ύπ6 τοΰ ΖποΙιαΓί&β έν ^υ3 Οτ&βοο · Γοτπδηυιη, τόμ. III, 

σελ. XIV. Τό τυπικόν τοΰτο άφορα μνηστείαν μή ίερολογημένην (ατελή), γίνεται 
δέ έν αύτφ λόγος περί τής μελλοΰσης νά λάβη χώραν ίερολογίας τής μνηστείας : 

«ωαΐ£ 9ζαι τονς παίδας ημών σννδεΰήνΜ άίλήλοα έν χώ προοήκονη καιρφ ύίά τήζ 
ώρχσμένης Ιχ ιοΰ νόμον μνηατείας >. 

* Κ. ΣάΟ'σ, ένθ·’ άνωτ,, τυπικόν ύπ* άρ. 1, Ο. Ρογγ&γι, Ροηητι1&ΓΪ 
ηοΐ3ΓΪ1ι ίηεάίίί άεΙΡεΙλ ·ΐ3ίζ3ηίίπ3, νυν έν δοηίΐί δίαΓίδίοΐ, τόμ. 1 ( 1953) τυπικά 
ύπ’ άρ. 1, 2 και 3 (σελ. 338 Ιπ. ). Τά τυπικά ταΰτσ άφορώσι γαμήλια σύμφωνα 
συντσσσόμενο κατά τήν διάρκειαν τής μνηστείας καΐ προ τής Ιερολογίας τού γάμου 
(διά τό παρά 2άθφ τυπικόν πρβλ. τά έν αύτφ λεγάμενα : « χοϋ Ιερολογηϋήναι μετ' αυ¬ 

τόν κανονικως και ανναφ^ήναι νομίμιας», διά δέ τά παρά ΡβΓΓαΓί βλ. τάς παρατη¬ 

ρήσεις τού αυτού ΡοΓΓ&τί, ενθ·* άνωτ,, σελ. 368 ). ΠροϋπέθΈτον όμως τά τυπικά 
ταΟτα τετελεσμένην έγγραφον ή άγραφον μνηστείαν ή συνιστάτο δι’ αυτών τό πρώ¬ 

τον και ή μνηστεία ; Νομίζω δτι έκάτερον τούτων ήτο δυνατόν, διότι δεν ευρίσκω τόν 
λόγον διατί τά τυπικά ταΰτα δέν ήδύναντο ( κατά τάς περιστάσεις ) νά χρησιμεύσωσι 
και διά τήν σύστασιν αύτής ταύτης τής μνηστείας. Πρβλ. καΐ άνωτ., σελ. 359 έπ. 

5 Έν τφ παρά Σάθα τυπικφ λέγεται περί τής μελλονύμφου : « ανναινονσηί και 
αχεργούαης εγγράφως τό παρόν σννάέέαγμα ». Δέν νομίζω όμως δτι ή έννοια τούτου 
βΤναι δτι ή κόρη έμελλε νά ύπογράψτ) έν τή πράξει' ή έννοια φαίνεται οΰσα δτι αυτή 
συνήνει έπι τφ προβάντι έγγράφφ. 

^ Μ. Γεδεών, Βυζαντινά συμβόλαια, Β.Ζ., τόμ. 5 (1896), σελ. 114 έπ. Κατά 
τόν Α. Παποδόπουλον-Κεραμέα, Β.Ζ., τόμ. 8 (1899), σελ, 80, τό έγγρα¬ 
φον τούτο ανάγεται εις τό έτος 1466 ή 1467, δηλ. είς βραχύν χρόνον μετά τήν άλοϊ- 

σιν. Ό ΡοΓΓ&Γΐ, δοτίΐίί ^ϊχιπόίοί, τόμ. I ( 1953), σελ. 254, δέν άποκλείει τό 
ενδεχόμενον οτι παραλλήλως πρός τό έγγραφον τούτο είχε συνταγή καί έτερον έγγρα¬ 

φον από τής πλευράς των γονέων τού μελλογάμβρου πρός τήν μητέρα τής μελλο¬ 
νύμφου. 
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δημοσιευθέν γαμήλιον σύμφωνον ^ Τά ύπό τού Κ^γγηγι όμως δημοσιε-υθέντα 
γαμήλια συμβόλαια * φέρουσι τό μέν τάς προταγάς τής μητρός τής μελλονύμ¬ 

φου, αύτής τής μελλονύμφου, τού μελλογάμβρου και τού αδελφού αυτού 
τό δέ τάς ύπογραφσς (έν κυριολεξίρ) τού πατρός, τής μητρός, τής μάμμης 
καΐ ετέρου συγγενούς τής μελλονύμφου, αύτής τής μελλονύμφου και τού μελ- 

λογάμβρου 
Ένδιαφέρουσαι είναι και αι ακόλουθοι περιπτώσεις έκ τής βυζαντινής 

νομολογίας : 
Κατά τά έν Πείο(? 17, 19 ίστορούμενα, είς έγγραφον μνηστείας περιέ- 

χον ύπόσχεσιν προικός και ποινικήν ρήτραν® δεν υπέγραψεν δ μελλόγαμβρος, 

άλλ* ή μάμμη αυτού. Τού μελλογάμβρου λύσαντος τήν μνηστείαν, δ δικαστής 
άπεφάνθη οτι δ μελλόγαμβρος δέν είναι ύπόχρεως εις καταβολήν τής ποινι* 

κής ρήτρας, ώς μή ύπογράψας εν τφ συμφώνφ’ άλλ* ούδε ή μαμμη αυτού 
είναι ύπόχρεως είς τήν καταβολήν ταύτης, διότι δέν Ιλυσεν αύτη τήν μνη¬ 

στείαν. 
Άπόφασις τού Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως κρίνουσα περιπτω* 

σιν καθ* ήν πενταετής κόρη έμνηστεύθη υπό των γονέων αυτής, αποφαινε· 
ται τήν μνηστείαν άκυρον ού μόνον διά τό άωρον τής ηλικίας, αλλά και 
προσθέτως διότι δέν συνήνεσαν ούδέ προέταξαν εν τφ προβάντι εγγράφφ οί 

μνηστευόμενοι, αλλά μόνον οί γονείς αυτών®. 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Π. ΜΑΤΣΗΣ 

1 Τό έγγραφον τοΰτο συνετάγη συγχρόνως μέ τήν Ιερολογίαν τής μνηστείας, βλ. 

Ρεττατί, έν Βοηΐΐΐ §:ίυηόϊοί, τόμ. 1, σελ. 253. 
2 0, ΡβΓΓΛΓΐ, Κε^ίδΙτο κ.τ.λ. έν δεηϊϋ δΐαήάίοί, τόμ. 3 ( 1956), άρ. VII 

(σελ. 45) καί άρ. XVI (σελ. 48). 
® Τό ύπ’ άρ, VII. Τό συμβόλαιον τούτο άποκαλεΐται έν αύτφ τω κειμένφ σταυ¬ 

ρικοί δεσμός. Βλ. άνωτ., σελ. 357. 

^ Τό ύπ’ άρ. XVI· Τό έγγραφον τοΰτο είχε δημοσιεύσει πςοηγουμένιος δ 8. Ο. 

Μ6Γ03ΐι εν δΐηάί Βίζ»π1ίηί, τόμ. 2 ( 1927), σελ. 35. 
δ "Οτι διά τού εγγράφου τούτου συνΒστή·θ·η ή μνηστεία προκύπτει σαφώς έκ 

των λεγομένων: « η πατρικία μαρία ή καστόρισοα σύμφωνον έποίηαεν ύπέρ τοΰ εγγόνον 

αυτής ινα λάβ]) την &νγατέρα τον πρωτοσπαύαρίοιτ - -καί άρραβών προέβη», 

® Αοΐα, τόμ. Σ, σελ. 99 : < τό μέν οτι πενταετής ήν ή κόρη - - τό δέ και ότι ουδό¬ 

λως σννηνεσαν ούδε προέταξαν εν τφ τοιοντφ των δεσμών γράμματι ούτός τε και ή κόρη ». 



ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΠΕΡΙ ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΥ 
ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΧΡΙΔΟΣ 

Έκ των βυζαντινών λογιών των διορισθέντων κατά την βυζαντινήν 
εποχήν εις διάφορα αξιώματα τής αυτοκέφαλου εκκλησίας *Αχρίδος δ σημαν· 
τικώτερος είναι δίχως αμφιβολίαν δ Θεοφύλακτος, γνωστός προ παντδς ως 
Εκκλησιαστικός συγγραφεύς και ερμηνευτής των αγίων γραφών. *Ητο επίσης 
εξαίρετος ρήτωρ, του δποίου διετηρήθησαν εκκλησιαστικοί δμιλίαι και πανη¬ 

γυρικοί λόγοι. ®Ητο δέ συγγραφευς μιας Βααιλίκής παιδείας, εις τήν δποίαν 
εκαμε έπίδειξιν τής μεγάλης του μορφώσεως καΐ άρίστης γνώσεως τής άρχαίας 
Ελληνικής φιλολογίας*. *Έν θεολογικόν σύγγραμμα Περί ών εγχαλοννται οΐ 

Λατίνοι δεικνύει βα-θεΤαν γνώσιν τής εκκλησιαστικής διενέξεως και ευρεΐαν 
άντίληψιν των •θεολογικών διαφορών. *Ως άρχιποιμήν τής λεγάμενης « βουλγα¬ 

ρικής » Εκκλησίας δ Θεοφύλακτος συνέθεσε συγγράμματα, τα δποϊα έχουν ώς 
θέμα τήν ιδιαιτέραν παράδοσιν τής εκκλησίας του καΐ βασίζονται εν μέρει 
τουλάχιστον επί σλαβικών πηγών συντεθειμένων υπό των Σλάβων λογιών των 
εκπαιδευόμενων εις Αχρίδα ύπό τήν έποπτείαν του 'Αγίου Κλήμενιος του 
μαθητου του ιεραποστόλου Μεθοδίου. Τό Μαρτυρίαν τώνέν Τιβεριουπόλει ιε' 
μαρτύρων και δ Βίος του αγίου Κλήμεντος διασφζονται από τάεργα του ταυτα 
και δεν γνωρίζομεν αν υπήρχαν και ά'λλα. “Ιδιαιτέραν σημασίαν ώς ιστορική 
πηγή καΐ εργον ρητορικής φιλολογίας έχουν αι διατηρηθεισαι επιστολαΐ του 
ιεράρχου. Συνέθεσε 5έ και ποιήματα μέτριας αξίας και υμνους εις τον άγιον 
Κλήμεντα, Ιεραπόστολον και διδάσκαλον των Σλάβων τής Μακεδονίας καΐ 
επιστάτην τής Εκκλησίας τής “Αχρίδος. 

Τά στοιχεία διά τήν βιογραφίαν του σοφού Ιεράρχου καΐ Εξοχου ρήτο¬ 

ρας είναι μά^νλον πενιχρά. Βασικάς είδήσεις διά τήν καταγωγήν και τήν 
σταδιοδρομίαν του Θεοςρυλάκτου παρέχει δ κατάλογος των αρχιεπισκόπων 
τής Άχρίδος δ περιεχόμενος εις τον υπ’ άριθ. 888 κώδικα τής Εθνικής 
Βιβλιοθήκης των Παρισίων εκδοθείς υπό του Η. ΟβΙζοΓ. “Εκεί άναγινώ· 

σκομεν περί του Θεοφύλακτου τά εξής : ιγ' θεοφύλακτος δ έξ Ενρίηον ρήτωρ 

ών καΐ διάκονος τής μεγάλης εκκλησίας^. Τήν εκ Χαλκίδας καταγωγήν του 

^ Κ, Ρτ&οΙιίβΓ, Αηΐίΐίς ^α€11βπ άεδ ΤΙΐ6ορ1ΐ5^1αΐ£ίθ3 νοη Βυ1§:&η6η, ΒΖ 
1, 1892, σελ. 399-414. 

* Η. ΟεΙζβΓ, ϋ6Γ ΡΕίπ&ΓοΙιεί: νοη ΑοΙιπάΕ, 1902, οελ. 6-7. 
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επιβεβαιώνει δ ίδιος δ Θεοφύλακτος εις μίαν επιστολήν του προς τον Τωάν- 

νην τον Δοί5κα τον γυναικάδελφον του βασιλέως ^Αλεξίου του Κομνηνοΰ 
*Η χρονολογία τής γεννήσεώς του είναι άγνωστος. 'Ο μεταφραστής των επι¬ 

στολών του Θεοφύλακτου εις τήν βουλγαρικήν, δ Μητροπολίτης τής Βάρνας 
Συμεών, βιογράφων τον άρχιερέα, άρκεϊται εις τήν διαπίστωσιν, δτι, καθώς 
ή δράσις του παρατείνεται μέχρι των πρώτων χρόνων του 12οΐ' αΙώνος, 

ουτος δέον νά εχη γεννηθή εις τήν τρίτην ή τετάρτην δεκαετηρίδα τοΰ 
11ου αιώνας^. 

Γενικώς τά χρονολογικά προβλήματα είναι τά δυσχερέστερα εις τήν 
βιογραφίαν του αρχιεπισκόπου. Επειδή δέ, δπως θά ίδωμεν παρακατιόντες, 

εχειροτονήθη αρχιεπίσκοπος κατά τό 1090 ■ 1091 καΐ ή κανονική ηλικία διά 
τό άξίωμα τούτο ήτο ή των 35 ετών, δυνάμεθα νά συμπεράνωμεν δτι δ Θεο¬ 

φύλακτος εγεννήθη τό άργότερον τό 1055. *Η χρονοίνογία αδτη άποτελεϊ εν 
ασφαλές ΐοΓΓπίηαδ αηΐε ςαεπα διά τήν γέννησίν του. Εΐναι δέ πιθανόν δτι ό 
Θεοφύλακτος, δ όποιος διετέλει Επί πολλά ετη εις τήν Κωνσταντινοΰπολιν, 

δπου απέκτησε καΐ φήμην λογίου καΐ ρήτορας, εχειροτονήθη αρχιεπίσκοπος 
ικανά ετη μετά τήν ελαχίστην κανονικήν ηλικίαν. Ουτω πλησιάζομεν εις τήν 
χρονολογίαν τήν δοθεϊσαν υπό του μητροπολίτου Συμεών. 

Δεν είναι επίσης γνωστόν εις ποία σχολεία άπέκτησεν δ Θεοφύλακτος 
τήν τεράστιον μόρφωσίν του. Ό μητροπολίτης Συμεών εικάζει, οτι Εφοί- 
τησε πρώτον εις Αθήνας καί ύστερον εις Κωνσταντινοΰπολιν*. *Η περί 
“Αθηνών εικασία έχει ως μόνην βάσιν τήν μικράν άπόστασιν τής πόλεως 
ταύτης από τήν Χαλκίδα, τήν γενέτειραν του Θεοφύλακτου, καΐ στερείται επο¬ 

μένως πάσης αξίας. “Αναμφιβόλως δέ Εσποΰδασεν είς Κωνσταντινοΰπολιν, 

δπου υπήρξε είς τό ίδρυθέν υπό του Βάρδα Πανεπιστήμιον μαθητής του 
υπάτου των φιλοσόφων, του Μιχαήλ Ψελλοΰ, Περί του διδασκάλου του γρά¬ 

φει είς μίαν επιστολήν μέ ιδιαιτέραν θέρμην*. *Ως φοιτητής εμυήθη είς 

^ Ρΐηθΐέί 2, ΡΟ 126, 312 ΑΒ : Φνλαττέ μοι τοίννν την επί άγαϋότητι Οεομιμη- 

αίαν, και μηδέποτε μηδενι ΰ·ελήβης κακόν και προς πάντας μέν άγα^οαύνην έηιδεικνύμε· 

νος, μάΙιατα δέ προς τονς εξ αρχής έλεη&έντας οοι, όποιοι εσμεν ήμεΐς, οϊς μάλιστα άν 

χαρίσαιο και τά μέγιστα εΐ ^<6 τονς εν Βνρίπφ συγγενείς ημών ελέους άξιοΐς, καί δείξοις 

τοΐς έν *Ελλάδι, ώς παρά οοι τφ πανσεβάσιφ πάντων άντιλήπτορι πλείονος ό αρχιεπί~ 

ακοπος λόγου άξιος. 

2 Αί επιστολαΐ του Θεοφύλακτου Άχρίδος, αρχιεπισκόπου Βουλγαρίας ( βουλ¬ 

γαρική μετάφρασις ), Σόφια 1931, σελ. VIII. *Η μετάφρασις αυτή με εισαγωγήν καί 
σχόλια έδημοσιεύ&η εις τον 27ον τόμον τής Συλλογής (δ’θοΓηίΙε) τής Βουλγαρικής 
Ακαδημίας Επιστήμων ( ΒΑΝ ). 

* Αυτόθι. 
* ΜοίίΓδϊΐΐδ 1δ, ΡΟ 126, 384 Ο : Άμέλει και ζώ τρισμακαριωτάιφ νπερτίμφ ιφ 

Ψελλφ και άπαραμίλλφ τήν γλώτταν οφείλω μέν, ώς είκός, ονκ εύαποδότονς χόριτας. 
Ιίολλά γάρ οϊδα τής Μούοης τον άνδρός άπσνάμενος. 
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δλους τού; κλάδους των επιστήμων καΐ ηδη ώς αρχιεπίσκοπος ήσχολεΤτο, 

κα·θώς γρα(ρει δ ίδιος, μέ -θεολογίαν καί ιατρικήν 
Έκ του καταλόγου των αρχιεπισκόπων πληροφορουμεθα δτι δ Θεοφύ¬ 

λακτος εισήλθεν εις τον κλήρον τής Μεγάλης Εκκλησίας εις Κωνσταντινού- 

πολιν μέ τό αξίωμα τού διακόνου. Ύπό ποίου πατριάρχου έχειροτονήθη διά¬ 

κονος δεν είναι γνωστόν. Τρεις είναι αί ΙπιστολαΙ τού Θεοφύλακτου προς 
πατριάρχην (ΡίηοΙίί 4, 13. ΜεαΓδίαδ 3)· Ή τελευταία αύτη φέρει την επι¬ 

γραφήν: Τφ ηατρίάχγι κυρ/φ Νίχολόφ. Εΐναι προφανές, δτι και αι τρεις επι- 

στολαΐ έγράφησαν προς τον πατριάρχην Νικόλαον τον Γραμματικόν (1084- 

1111). Αι έπιστολαί αΰται εκφράζουν σέβας καί άφοσίωσιν, δεν δΰναται 
δμως νά συμπερανΰή έξ αυτών, δτι δ πατριάρχης ούτος εχειροτόνησε τον 
Θεοφύλακτον διάκονον, δπως -θέλει δ μητροπολίτης Συμεών ΑΙ εκφράσεις 
σεβασμού, άφοσιώσεως καΐ οικειότητος δεν εΐναι παρά ρητορικαί κομφολο- 

γίαι μέ τον σκοπόν νά καταστήσουν τον παραλήπτην ευνοϊκόν προς τον γρά- 

φοντα. Επομένως δεν δΰνανται νά χρησιμοποιηθούν ώς εμμεσοι ειδήσεις 

διά τον βίον τού Θεοφύλακτου. 

Ό κατάλογος των αρχιεπισκόπων Άχρίδος, ή βασική πηγή διά τήν 
βιογραφίαν τού Θεοφυλάκτου, μνημονεύει καΐ άλλο αξίωμα και άποκαλεϊ τον 
Θεοφύλακτον ^ψο^α. Ουτω δέ ωνομάζετο ιδιαίτερον αξίωμα τής Μεγάλης 
Εκκλησίας, τό οποίον αναφέρει και δ ψευδό - Κωδινός εις τήν τετάρτην πεν¬ 

τάδα των εκκλησιαστικών όφφικίων®. Συλλογήν μαρτυριών περί τού αξιώ¬ 

ματος τούτου παρέχει δ απαράμιλλος Όΐΐ Ανήκει δέ τό αξίωμα 
τούτο είς τήν σειράν τών διδασκαλικών αξιωμάτων τού πατριαρχείου. *Από 
τούς παλαιούς χρόνους υπήρχε τό εκκλησιαστικόν άξίωμα τού διδασκάλου. 

Περί αυτού λέγει εν σχόλιον εις τον ψευδό · Κωδινόν : ο διδααχαλος ερμη¬ 

νεύει το εναγγέλιον εΐ δυνατός εοτιν, ομοίως καΐ τό ψαλτήριον, κρατών καΐ 

τά σχολεία τής έπισκοπής^. 

*Η λέξις έπισκοπή σημαίνει ενταύθα τό πατριαρχεΐον, δπως καΐ αλλού 
εις τό ίδιον κείμενον. Εις τον 11ο'' αιώνα, δταν έξελίσσοντο τά σχολεία τού 
πατριαρχείου, προσεχέθη και τό δφφίκιον τού ρητορος, ήτοι τον μαιστορος 

τών ρητόρων, ήτοι τού διδασκάλου τών ρητόρων®. 

ΡΟ 126, 476, 396 Β. ΠΙήν αλλά και ννν οοι βίβλον Χρυσοστομικήν διβπέμ- 

ψαμεν. Πρβλ. καΐ ΜεϋΤδ. 30, ΡΟ, 126, 421 Περί έξηγήσεως τών προφητικών 
γραφών. 

* “Ενθ' άνωτ., Χ-ΧΙ. 
® *Έκδ. Βόννης, σελ. 5. 
^ 01θ833ηιιπι 30ΓίρΙθΓ63 πιβάίαβ θί ϊηίΐπΐ3β Οτ&εοΐίΑΐΐβ, Ι^ιΐβάαηΐ 1688, 

στήλαι 1294 - 1296, 
5 Έκδ. Παρισίων, σελ. 315. 

6 Πρβλ. Μΐ&πε, ΡΟ 135, στήλη 925. 
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Παρομοία ήτο καΐ ή εξέλιξις τής Θεολογικής σχολής τής Νυσίβεως *. Ό 
οήτωρ ή μαΐστωρ τών ρητόρων είναι εις μόνον εκ τών διδασκάλων τού 
πατριαρχείου. 

Ό καθαυτό διδάσκαλος (δ οικουμενικός διδάσκαλος) καλείται κατά 
τον Ιΐον αϊ^να και διδάσκαλος τού ευαγγελίου, διότι ή διδασκαλία αύτη 
έμεινεν είς τήν άρμοδιότητά του. Έκτος τούτου ύπήρχον ακόμη δ διδάσκα¬ 

λος τού αποστόλου (ήτοι τών επιστολών) και διδάσκαλος τού ψαλτηρίου*. 

"Ολοι οί διδάσκαλοι τής Μεγάλης *Εκκλησίας εΐναι κατά κανόνα διάκο¬ 

νοι*, δπως συνέβαινε και μέ τον Θεοφύλακτον. Οι διδάσκαλοι οΰτοι δέν Ική- 

ρυττον μόνον, άλλα έδιδασκον είς τά εκκλησιαστικά σχολεία. *0 Θεοφύλακτος 
γραφών πρός Νικήταν τών Σερρών, διδάσκαλον τής μεγάλης εκκλησίας, όμι- 

λεί περί μαθητών 

Τό πεδίον δράσεως τού ρήτορος ή μαιστορος τών ρητόρων προσδιορί¬ 

ζουν αί διάφοροι πηγαΙ κατά τρόπον διαφορετικόν. Τό κείμενον τής εκδό- 

σεως τού ψευδό - Κωδινού λέγει: ό ρήτωρ είς τό έρμηνεύειν τάς γραφάς^. 

Τά δέ άλλα διδασκαλικά δφφίκια προσδιορίζονται ώς ακολούθως; ό διδά¬ 

σκαλος τον εϋαγγελίον, έρμηνεύων αντό, ό διδάοκαλος τον αποστόλου, ερμη- 

νεύων αύτόν ό διδάσκαλος τον ψαλτηρίου είς το έρμηνεύειν αντό ®. 

Επομένως ή διδασκαλία τού ρήτορος συμπεριλαμβάνει δσα δλαι αι 
άλλαι διδασκαλίαι, χωρίς ειδικήν διαίρεσιν, Αί άλλαι δμως πηγαΙ ομιλούν 
περί τής ειδικής διδασκαλίας τού μαιστορος τών ρητόρων. Τοιουτοτρόπως ό 
πρώτος κατάλογος τών εκκλησιαστικών οφφίκίων έχει: δ ρήτωρ γράφων 
λόγους διδασκαλικούς από προσώπου του αρχιερέως"^ χαΐ 6 δεύτερος: δ 
ρήτωρ είς τό ρητορεύειν^. 

*0 Μιχαήλ Ψελλός εις επιστολήν του Τφ μητροπολίτη Θεσσαλονίκης 
τφ γεγονότι μαΐστορι τών ρητόρων γράφει: ονδέν ό ρήτωρ δτι μή γλώσσα 
καν λέγη κ&ν γράφη κδν ηαιδεύηΡητορικήν κδν φιλοσοφία τον νονν άσχολεΐ^, 

Ό μαΐστωρ τών ρητόρων ήτο λοιπόν πρωτίστως συντάκτης λόγων καΐ διδά¬ 

σκαλος ρητορικής καΐ φιλοσοφίας. Δέν νομίζω δμως, δτι εΐναι εντελώς περί- 

' 0ειι86 ά€ 1ε ίοπάαΐίοα άεβ έοοΙεδ, ΡΕίΓοΙοβίΕ ΟπεηίΕϋδ 4,4, Ρεγϊβ 1908, 
σελ. 383, 389. 

2 Πρβλ. Ψευδο-Κωδινός, εκδ. Βόννης, σελ. 5, 115 άνω καΐ κάτω, Ρ. 

Ριιείιβ, ϋίβ ΙιδίιβΓβη δοΐΐϋΐθπ νοπ ΚοηδίΕπΙίηορβΙ ίπι ΜίίΙεΙαΙΐεΓ, Β^ΖΕηΐί- 

ηί3θΗε5 Ατοΐιίν, ΗείΙ 8, Ινείρζί^ - ΒβΓίίη 1926, σελ. 37. 

® Ραοΐΐδ, ένθ·* άνωτ., σελ. 37. 

^ Μί^πε, ΡΘ 126, 436 Π, 437 Α, 373, 5(^. Πρβλ, Ρυοίΐδ, αύτό-βτ, 
® *Έκδ. Βόννης, σελ. 5. 
® ΑΰτόβΊ. 

’ Ψευδο-Κωδινός, έκδ. Βόννης, σελ. 115. 

^ Αύτόύι. 
ΡΟ- 122, 1161. 
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φρονητέα ή εϊδησις δτι ό ρήτωρ ήτο εις τό έρμηνεΰειν τάς γραφάς. Διότι ή 
ε’ίδησις αυτή εξηγεί τήν αφορμήν» ή οποία εκαμε τόν Θεοφΰλακτον έ'να έκ τίδν 
γνωστότατων εξηγητών των (5γίων γραφών εις τήν άνατο?νΐκήν Εκκλησίαν ^ 

Ό διάκονος και μαΐστωρ των ρητόρων Θεοφύλακτος διέπρεψε καΐ ώς 
συγγραφεΰς. Συνέθεσε έργα εξηγητικά. Εις τήν περίοδον ταυτην τής διδα· 
σκαλίας εις τά εκκλησιαστικά σχολεία δυνάμεθα μέ μεγάλην πιθανότητα νά 
θέσωμεν τήν αρχήν τουλάχιστον τής δράσεως του Θεοφύλακτου ώς εξηγητοΰ 
των γραφών. Ώς αρχιεπίσκοπος δεν διέθετε τόσον χρόνον και δεν είχε εις 
τήν διάθεσίν του τά απαραίτητα βοηθήματα. Λίαν πιθανώς συνέγραψε τότε 
εις Κωνσταντινοΰπολιν τάς δγκώδεις εξηγήσεις του είς τάς γραφάς. Ώς διδά¬ 

σκαλος εις Κωνσταντινοΰπολιν συνέθεσεν επίσης σειράν ρητορικών συγγραμ¬ 

μάτων ανεκδότων εΙσέτι. 'Ο κώδιξ Ι^αιίΓεπΙΐειπιΐβ, ρΐυί:. Ι.ΙΧ, οοά 12 (χαρτ. 

14°^ αίώνος) φυλ. 21δ·234ν περιέχει, έκτος τής γνωστής Βαοιλικής ηαι· 

δείας, τέσσαρα ανέκδοτα ρητορικά συγγράμματα του Θεοφυ?.άκτου : 1. Προς 

τόν μέγαν οίκονόμον τον τον πατριάρχον αδελφόν. 2. Προς το^ς αυτοΰ 

μαύητάς αταχτήααντας. 3. “Ανεπίγραφος αηολογία είνονχιαμου τιρος παρη¬ 

γοριάν του αδελφόν τον. 4. “Ανεπίγραφος προολαλιά προς παΐδας. Τά αυτά 

έργα περιέχει και ό κώδιξ Υΐηάοΐ^οιιοπδΐδ Ιΐιοοίο^ΐουδ θΓ&εοιΐ3 43 (χαρτ.) 

φυλ. 116-147ν και πάλιν μέ τήν έκδοθεϊσαν ήδη Βασΐλίχήν ίταίόεί'αν. 

Υπάρχουν σοβαραι ελπίδες τά άδημοσίευτα κείμενα ταΰτα νά ρίιρουν νέον 
φως ΙπΙ τής διδασκαλίας του Θεοφύλακτου και γενικώς τής άνωτέρας παι¬ 

δείας εις τό Βυζάντιον του 11°^ αιώνος. 

Περί τής εις Κωνσταντινοΰπολιν ζωής του γράφει ό ίδιος, ώς αρχιεπίσκο¬ 

πος πλέον, τά εξής: ΟΙοϋ-α τόν βίον ημών όπως εϊχεν άπραγμόνως καΐ άνω- 

φελώς. Καί τί γάρ ή βιβλίων ώξε και πολιτείας αρχαίας τώ νέφ τούτφ βίω 

καί ι5ραστϊ;ρίφ μ?^δέν εχονσης κατάλληλον; ( Μευτε. 11, ΡΟ 126, 376 Α). 

Ή λαμπρά αΰτη διάνοια προσείλκυσε τήν προσοχήν των βασιλέων. Ό 
αϋτοκράτωρ “Αλέξιος ό Κομνηνός ήθέλησε νά δώση καλόν διδάσκαλον εις 
τόν Κωνσταντίνον, νεαρόν υιόν του Μιχαήλ Ζ' Δοΰκα Παραπινάκου (1071- 

1078), 6 όποιος ήτο τότε μνηστευμένος μέ τήν νεαράν κόρην του αυτο- 

κράτορος “Άνναν και τόν όποιον 6 αϋτοκράτωρ “Αλέξιος είχεν αναγνωρίσει 
ώς συμβασιλέα και διορίσει διάδοχόν του. Τήν θέσιν του διδασκάλου του 
πρίγκιπας ένεπιστεΰθησαν εις τόν Θεοφΰλακτον, διάκονον τής μεγάλης εκκλη¬ 

σίας και μαΐστορα των ρητόρων. Ή τιμητική θέσις αΰτη έδωσεν εις τόν Θεο¬ 

φΰλακτον τήν ευκαιρίαν νά συνθέστ) τήν περίφημον Βασιλικήν παιδείαν, 

Τό σύγγραμμα τούτο είναι έκ των καλυτέρων βυζαντινών έργων περί βασι¬ 

λικών αρετών. Εις τούτο δ Θεοφύλακτος επιδεικνύει εΰρυτάτας γνώσεις τής 

1 Περί τής περαιτέρω εξελίξεως τοΰ αξιώματος τοΰ μαΐστορος των ρητόρων 
πρβλ. Ριιοΐΐδ, εν#·’ άνωτ., σελ. 40, 

3 - 6· 1961 
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αρχαίας ελληνικής φιλολογίας καΐ μεγάλην ρητορικήν ευγλωττίαν ^ Τό εργον 
είναι πλήρες φιλοφρονήσεων προς τόν νεαρόν Κωνσταντίνον και τήν μητέρα 
του τήν βασίλισσαν Μαρίαν, ή όποια ήτο γεωργιανής καταταγωγής. Τό ε'ργον 
τούτο έκαμε τούς παλαιοτέρους έρευνητάς νά σχηματίσουν τήν γνώμην, δτι 
ό ίδιος ό πατήρ τοΰ Κωνσταντίνου, ό αϋτοκράτωρ Μιχαήλ Ζ' Δούκας άνέ- 

θεσεν εις τόν Θεοφΰλακτον τήν παιδαγώγησιν τού υιού του. Ή εσφαλμένη 
ΰπόθεσις αΰτη είχεν ώς αποτέλεσμα τήν λίαν διαδεδομένην καΐ όχι δρθήν 
χρονολόγησιν τής ζωής και δράσεως τού Θεοφύλακτου· Κατά τούς ερευνητάς 
τούτους ό Θεοφύλακτος ήτο διάκονος και μαΐστωρ των ρητόρων επι τού 
αύτοκράτορος Μιχαήλ Ζ' Δούκα (1071-1078 

Τό ζήτημα τής χρονολογίας τής Βασιλικής παιδείας ελυσεν δριστικώς ό 
V. Ο. ν&δίΐΐονδίεί]® παρατηρών δη είς τό έργον τούτο 0 Θεοφύλακτος ομι- 
?ιεϊ περί των κόκκινων ΰποδημάτων τού Κωνσταντίνου και περί τής μητρός 
του ώς μοναχής. Κόκκινα υποδήματα έφόρει ό Κωνσταντίνος ώς βρέφος^ 

επι τής βασιλείας τού πατρός του καΐ ώς συμβασιλεύς τού “Αλεξίου Κομνη- 

νού. ΈπΙ Νικηφόρου Βοτανειάτου δεν είχε τούτο τό δικαίωμα, ώς πληροφο¬ 

ρεί ή “Άννα Κομνηνή*. Άπορριπτέα είναι λοιπόν ή επικρατούσα πριν γνώμη 
δτι ό Θεοφύλακτος ήτο διδάσκαλος τού Κωνσταντίνου έπΙ Μιχαήλ Δούκα. 

*Η Βασιλική παιδεία εγράφη όταν ό Κωνσταντίνος είχεν ακόμη τό δι¬ 

καίωμα νά φορή κόκκινα ΰποδήματα, ή μήτηρ του δμως εί-χεν άναγκασθή 
νά άφήσι;] τά ανάκτορα καί νά ένδυθή τό μοναχικόν σχήμα. Είναι ή πρώτη 
φσσις τής αύτοκρατορικής δυσμενείας ή οποία έπήλθεν Ιξ αίτιας τής γεν- 

νήσεως γνησίου υιού είς τόν αύτοκράτορα. “Έκτοτε δέν ήδύνατο πλέον 0 

Άίνέξιος νά ανέχεται τόν Κωνσταντίνον ώς συμβασιλέα. Ό υιός τού "Αλε¬ 

ξίου “Ιωάννης εγεννήθη τό 1088. Τό 1092 ό τετραετής “Ιωάννης άνηγορεύθη 
συμβασιλεύς. Κατά μίαν πληροφορίαν τού Ζωναρά® ό “Αλέξιος έβασίλευε 

^ Πρβλ. ανωτέρω, σελ. 364, σημ. 1. 

2 Κγιι πι ί) 3, ο ίι € Γ · Ε Γ 1ι 3. Γ <1, Οβδοΐιϊοΐιίθ άβΓ 1)γζαηίΐηί5θ1ιβα Ι,ί(;ί€Γ3ίιΐΓ, 
β' Ικδ. 1897, σελ. 133. — Κρουμβάχερ · Σωτηριάδου, Ιστορία τής Βυζσν- 

τηνής Λογοτεχνίας, τόμ. Α', *Αύ“ήναι 1897, σελ. 262.—Επίσης Η. ■ Ο. Ββοίε, 
ΚίΓοίΐδ ιιαά ίΐιεοΐο^ίδοΐιβ Εϊίετθ-ΐπι· ΐπι Ιϊγζαηίΐηίδοΐιβπ Εβΐαίι, ΜύηοΒεη 1959, 

σελ. 649.—I. ΠΓ&ζβΙτε, Τΐιβορίιγί&,ΐεΐοδ’ ΒοΙίΓΪίΙ; άί© ΒΗίείηβΓ, ΒΖ 10, 

1901, σελ. 520. 

* Έργα (Τηιάγ), τόμος 1, Πετρουπολις 1908, άρ&ρον; Τ6 Βυζάντιον καΐ οί 
Πατσινακϊται (ρωσιστί), άνατυπωθέν έκ τής ^Εφημερίδας τοΰ Υπουργείου λαϊκής 
παιδείας (Ζιιγπ&Ι π3Ϊηίδ{:εΓ8ΐ:ν& η&Γοάηε^ο ρΓΟδνέδόθηήα) 164, 1872, μέρος 1, σελ. 
116 ■ 165 καΐ 243 - 332. ΕΙς τήν έργασίαν ταύτην παραπέμπω κατά τάς σελίδας τοΟ 
πρώτου τόμου των Έργων ( Τηιάγ). 

^.Ζωναράς, 18, 12, έκδ. Βόννης, τόμ. 3, σελ. 733. 

5 3, 4, 6, εκδ. ΕοϊΙϊ, 1, 115-116. 
® 18, 12, Ικδ. Βόννης, τόμ. 3, σελ. 733 : μ«ιά ηνα χρόνον και ή μψηρ αυτόν 
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επί η χοονικόν διάστημα μόνος. ^Επομένως ή Βασιλιαη παιδεία, εάν εγραφη 
είς την άρ)'ήν των εκδηλώσεων της βασιλικής διισμενειας, χοονολογεΐται το 

1088-1089 
Άγνοων την έργασίαν του V33^I^6V5I?;^^ δ Β. Ι,εΐΐ) τοποθετεί Επίσης εις 

τά ϊδια αυτά χρόνια την Βαοιλι^^ν παιδείαν^. 

*Η χρονολόγησις αυτή εχει μεγάλην σημασίαν διά την ορθήν λυσιν του 
κεντρικοί) χρονολογικού προβλήματος τής βιογραφίας τοΰ Θεοφύλακτου. Τοϋτο 
είναι τό πότε έχειροτονήΟη ό Θεοφύλακτος αρχιεπίσκοπος Άχρίδος. Ό Ει. 

άδ Κιιδεΐδ, δ συγγράτρας πραγματείαν περί του Θεοφύλακτου δημοσιευ-θεϊ· 
σαν είς την ενετικήν εκδοσιν των έργων του και άνατυπωθεϊσαν είς την 
εκδοσιν τοΰ Μί§:ηθ, φρονεί δτι δ Θεοφύλακτος εχειροτονή-θη αρχιεπίσκο¬ 

πος επί Μιχαήλ VII τοΰ Δοΰκα®. 

Ή άποψις αΰτη στηρίζεται έπι μιας επιστολής τοΰ ΐδίου τοΰ Θεοφύ¬ 

λακτου, ή οποία εχει μεγίσιην σημασίαν διά τήν χρονολογίαν τής βιογρα¬ 

φίας του. Ή εν λόγφ έπίστολή Επιγράφεται Τφ φιλοσόψω χνριω Ίωάνν^] 

(ΜειίΓΒΪαδ 45). Τήν επιστολήν ταύτην εγρα-ψεν ό Θεοφύλακτος ώς αρχιε¬ 

πίσκοπος και δή ικανόν χρόνον μετά τήν είς Αχρίδα άφιξίν του. Εκεί δμι- 

λεί περί εχθρών καΐ διαβολέων' τοΰτο δεικνύει δη είχεν ήδη εμπλακή είς 

άγώνα μέ τους φορολογικούς πράκτορας. 

Έάν δ φιλόσοφος Ιωάννης, προς τον οποίον δ αρχιεπίσκοπος γράφει 
γράμμα λίαν φιλικόν, είναι δ "Ιωάννης δ "Ιταλός, βπως νομίζει δ άε β,μ^είδ, 
τότε το γράμμα εγράφη οπωσδήποτε πρό τοΰ 1084, οπότε κατεδικάσθη δ 

φιλόσοφος ώς αιρετικός. 
Τήν γνώμην ταύτην υποστηρίζει καΐ 6 Τ. υδρεπδΐίΐ^^ Εις τοιαύτην 

χρονολόγησιν άντιτίθεται όμως τδ γεγονός, οη τδ 1088 -1089, δταν εγραφε 
τήν Βασιλικήν παιδείαν 6 Θεοφύλακτος κατφκει ακόμη είς τήν Κωνσταντι- 

νούπολιν και επομένως δεν ήτο αρχιεπίσκοπος "Αχρίδος. Είς τδ σύγγραμμα 
του τοΰτο γράφει: οϋχ όραζ γάρ τοι και τονς τών δένδρων χαρπονζ, οΐζ 

έντρνφώμεν οΐ τής ενδαίμονος οίκήτορες πόλειος^. 

Συνεπώς δ φιλόσοφος "Ιωάννης δέν δύναται νά ταυτισθή μέτδν Ίωάννην 

μεχ7]/ίφιάα&τ], μιλάν ενδϋΰα χρώμα χαζά ζονζ μοναχούς, ϊο μεν εχονοα, το δέ ζι ζνραν· 
νονμένη· καΐ δ ηαΐς άφΐΐρέ-^η τά περιπόρφνρα ηεόίλα χαΐ μόνφ ζφ Κομνηνώ η ζής 

ανζαρχίας χλήσις και η βαοιλεία ηεριελέλείηζο. 

^ν&ΒΪΐίβνδίΣίΐ, ενθ** άνωτ., σελ. 143. 
2 1,3. Παιδεία βασιλική δδ Τΐιόρδ^ΐαοίβ <3β ΒαΙδ^Γΐε, ΚΕΒ 11, 1953, σελ. 203. 

3 ΤΙισορΗγΙδίοΙί ΒιιΙβΑΓΐαε αΓοΙιϊσρίεοορί δοτίρΐίε βο όοείηπα, 

Μίεηε. 123, 25-26. 
^ “Ιδρυσις τής δευτέρας βουλγαρικής αυτοκρατορίας (ρωσιστί), Όδησσός 1879, 

σελ. 7-8, σημ. 2. 
5 Μί^ηβ, Ρ6 126, 256 0. Πρβλ. ν&δίΙΐβνδΙτίί, εν6·’ άνωτ., 144. 
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τον *Ιτα?ιόν. *0 V35ί1^^V51ί^^ υπογραμμίζει δρθώς, δη δ "Ιωάννης δ "Ιταλός 
ήτο Εχθρός τοΰ Ψελλοΰ, τοΰ οποίου δ Θεοφύλακτος ήτο ·θεομδς θαυμαστής^. 

Δεν είναι λοιπόν πολύ πιθανόν νά συνέδεε τον Θεοφύλακτον θερμή φιλία 
με τον "Ιωάννην τον "Ιταλόν. ΚαΙ Εκτός τούτου από τό εν λόγφ γράμμα φαί¬ 

νεται δτι δ παραλήπτης του ήτο είς Εκ πολλών λογίων μέ φιλοσοφικήν μόρ- 

φωσιν, ενφ ο "Ιωάννης ο "Ιταλός ελέγετο ύπατος των φιλοσόφων. Γράφων 
είς άλλον ύπατον τών φιλοσόφων, τον Σμυρναίον, δ Θεοφύλακτος τοΰ απο¬ 

νέμει δεόντως τον επίσημον τούτον τίτλον®. Ό V&5ΐ1^6Vδ1^ΐ^ νομίζει δτι δ 
φιλόσοφος "Ιωάννης είναι εκείνος, δ δποΐος μνημονεύεται είς δύο γράμματα 
προς Ρωμαίον (Είηοΐΐί 5, Εαηιι 34) και δτι ήτο αδελφός του^ 

Δεν υπάρχει λοιπόν είς τήν αλληλογραφίαν τοΰ αρχιεπισκόπου, ή οποία 
χρονολογείται άποκλειστικά 1091-1108 ^ καμμία άντίφασις πρός τήν Εκ τής 
Βασιλικής παιδείας ήντλημένην πληροφορίαν, δη τό 1088-1089 δ Θεοφύ¬ 

λακτος εΰρίσκετο ακόμη είς Κωνστανηνούπολιν^. "Υπάρχει άντιθέτως αναμ¬ 

φίβολος άπόδειξις, δτι τήν 6 "Ιανουάριου τοΰ 1090 εΰρίσκετο ακόμη εις 
Κωνσταντινούπολιν καΐ ήτο μαΐστωρ τών ρητόρων ®. Διότι τον χρόνον τού¬ 

τον δ Θεοφύλακτος εξεφώνησεν επί τή εορτή τών Φώτων τον διασωθέντα 
λόγον είς τον αύτοκράτορα "Αλέξιον τον Κομνηνόν’. Εις τον λόγον τούτον 
δ Θεοφύλακτος μνημονεύει τήν γέννησιν τοΰ Ίωάννου τοΰ Κομνηνοΰ και 
εκφράζει τήν Επιθυμίαν του νά άναγορευθή οΰτος βασιλεύς®. Επομένως δ 
λόγος Εξεφωνήθη μεταξύ τοΰ 1088, δταν εγεννήθη δ "Ιωάννης, και τοΰ 1092, 

οπότε εστέφθη. 

"Επίσης μνημονεύει ο Θεοφύλακτος, οη συνήφθη ειρήνη μεταξύ τοΰ αΰτο- 

κράτορος και τών Πατσινακιτών. Πρόκειται οπωσδήποτε περί τής ανακωχής 
τοΰ χειμώνας τοΰ 1089. Δύναται λοιπόν να συμπερανθή, δτι δ Επίσημος λόγος 
εξεφωνήθη εις τάς 6 "Ιανουάριου 1090. Κατά τήν εορτήν τών Φώτων έξεψώ- 

νουν πάντοτε επίσημοι ρήτορες λόγους είς τον βασιλέα και τούς αύλικούς®. 

* ΜοιίΓείιΐδ 15, Μΐ^πθ, ΡΟ 126, 3841). 
2 ΜβιίΓδϊιΐδ 40, Ιν3.ιηΐ 21. 

® Βιβλιοκρισία τοΰ άνω άναφερθέντος βιβλίου του Ιΐδρεηδίίίί, Έφημερΐς του 
Υπουργείου λαϊκής παιδείας {Ζυηιαΐ πιΐηίδΐβΓδίνΕ η&ΓθάηΕ§:ο ρΓΟδνέΕδεηίΐΕ) 

204, σελ. 153 σημ. 

^ Κατά προσέγγισιν βεβαίως. 

5 ναδΐΐίβνδίτίί, ενθ'” άνωτ., σελ. 138. 

® ναδϊΐίονδίτίί, ενθ’ άνωτ., σελ. 146 κ.έ. 
ϊ Μί^πβ, ΡΟ 126, 288 κ.έ. 

* Μ ΐ ε π 6, ΡΟ 126, 301 Β : Αλλά τί, ώ πάτερ, προς χ6ν παΐδα βραδύτερος εγέ· 

νον τής φύσεως ; ΤΙ μή τον βασιλέα υιόν χαΐ βασιλ,έα γνωρίζεις, άλλ' όναόν^] την ποϋ·ον·· 

μένην άνάρρηοιν ; 

2 Πρβλ. Μ ί 11 6 Γ, άεδ πίΕηιιεςηίδ βτεοδ άο 1ε 1>ί5Ιίοί1ιέο.υ€ άβ 

ΙΈδοητίΕΐ, ΡΕτίδ 1848, σελ. 208-209. 
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Την χρονολόνησιν ταΰτην τοί5 λόγου, την οποίαν μέ μεγαλην οξυδέρκειαν 
καΰώρισεν ό ν35Ϊ13ον$1ίί], παραδέχεται ανεπιφυλάκτως καΐ ρ Κ. Οΐι&ίδη- 

άοη* και δ μητροπολίτης Συμεών ^ "Οτε έξεφώνει τον λόγον δ Θεοφύλακτος 
^το μαΐστωρ των ρητόρων, καθώς προκΰπτει εκ των ΐδίων του των λόγων: 
*Αλλ* εχώ μέν, ώ ηαΐδες, χφ πέηΧφ τής βααιλικής ευφημίας τον στή¬ 

μονα τιροντζίστησα. ΎμεΧς 6ε χαι τήν κρόκην προοεηιβάλετε. ^Εγώ την 

τέχνην υμΐν παρέδωκα, ΐνα ποικιλότερος δ πέπλος και τελεώτερος γένηται 

'Ως αρχιεπίσκοπος δέ ό Θεοφύλακτος επαυσε νά είναι μαΐστωρ των ρητόρων, 

δπως είναι αυτονόητον, συνάγεται δέ καθαρώς και εκ μιας επιστολής του 
Επομένως δΰναται νά θεωρηθη βέβαιον δτι ό Θεοφύλακτος εις τάς 6 

*Ιανουαρίου 1090 ^το ακόμη μαΐστωρ των ρητόρων και έ'μενεν εις τήν Κων- 

σταντινούπολιν. Εσφαλμένη δέ είναι ή γνώμη πάντων δσοι ένόμιζον δτι 
εχειροτονηθη αρχιεπίσκοπος προ τής ημερομηνίας ταύτης. Ούτως ο Β&τοηίιΐδ 
ισχυρίζεται δτι δ Θεοφύλακτος εχειροτονήθη αρχιεπίσκοπος επΙ Ρωμανού 
Διογένους (1067 · 1071) και Μιχαήλ Ζ' Παραπινάκου (1071 -1078 ) ^ 

Τήν χρονολόγησιν ταύτην παρεδέχδη άνεξελέγκτως και δ ΜαΓαΙί:®. *0 

Οο1ι11)^η^31ί^^ νομίζει οτι έχειροτονή-θη μετά το 1084-1085 ^ Τήν αυτήν γνώ¬ 

μην υποστηρίζει και δ ϋδρεηδΗ]®. *Αντιθέτως δ Vαδ^1^^V51ί^^, στηριζόμενος 
εις τήν χρονολογίαν τού λόγου προς τον αύτοκράτορα ^Αλέξιον, νομίζει δτι δ 
Θεοφύλακτος εχειροτονήΟη τδ 1091®· Ό μητροπολίτης Συμεών υποστηρίζει 
δτι ή χειροτονία τού Θεοφύλακτου εγένετο τό 1091 · 1092 *Η διόρθωσις 
αύτη τής χρονολογίας τού νμ5ί1]6ν5ΐτί] δεν είναι πειστική, διότι εκ τής αλλη¬ 

λογραφίας τού Θεοφύλακτου πληροφορούμεθα δτι τρέχοντος τού 1091 ήτο ήδη 
αρχιεπίσκοπος. Ούτω αί έπιστολαΐ Ιί&ιιιί 5. και 9 εγράφησαν τδ 1091. Έστά- 

λησαν δ* εις τον καίσαρα Νικηφόρον τον Μελισσηνόν, δ οποίος διωργάνωνε τδν 
στρατόν τού θέματος τής « Βουλγαρίας» (σημ. Μακεδονίας) ακριβώς τρ 1091 

1 Εδδ&ί δυΓ 1β τέ^ησ ά’ΑΙεχΐδ Ιβ»· Οοωηδηβ, Ραήδ 1900, σελ. XXV-XXVI. 

® “ΈνΟ^* άνωτ., σελ. XIII. 

3 Μί£η6, ΡΟ 126, 305 ΒΟ. 

^ Ρίησίτί 2, ΜΙ^ηβ, ΡΟ 126 , 389 0: χΐζ 5’ αν μοι ρητόρων χορόν συνε· 
κ^ρότηοε, ΐνα τούτων κορνφαΐοξ γενόμενος, οπερ ήν ποτέ, είτα δονς αντοΐς ιό ενδόοιμον 
κοινή την λογικήν χορίαν επλήρωαα. Πρβλ. ΥΣΐδίΙίενδΙείί, ίνΟ·" άνωτ., 69 - 146- 

® Αηη&ΐβδ Εοείεδίδδΐϊσΐ, Ειιοοα 1738 - 1759. 
6 Εδδ&ΐ άε ο}ΐΓοηο1ο§ί€ Ι5γζ3ηίίπβ 1057 · 1453, Πετρούπολις 1871 · 1873, σελ. 24. 

’ Σύντομον σχεδίασμα τής Ιστορίας τών ορθοδόξων εκκλησιών, τής βουλγαρι¬ 

κής, τής σέρβικης καΐ τής ρουμανικής (ρωσιστί), Μόσχα 1871, σε?*. 42-43. 

* *Ένθ* άνωτ., σελ. δ -15. 

® Πρβλ. τήν άναφερθεϊσαν βιβλιοκρισίαν, σελ. 148 -149. 
Ένθ* άνωτ., σελ. XIII. 

Πρβλ. Άννα Κομνηνή 8, 3, 4, εκδ. Ε6ίΐ>, τόμος 2, σελ. 134-135; Ο Ιι 3.- 
Ιβ,ηάοη, ένθ* άνωτ., XXVI, σημ. δ. 
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Ό ΟΜμηάοη συμφωνεί πλήρως μέ τήν χρονολογίαν τού νδδΠιενδΙίί] ^ 

Δυνάμεθα ί^ιπον μέ μεγαλην πιθανότητα και σχεδόν μέ βεβαιότητα νά ΰπο- 

στηρίξωμεν τήν γνώμην, δτι δ Θεοφύλακτος εχειροτονήθη αρχιεπίσκοπος 
*Αχρ(δος και πάσης Βουλγαρίας τό 1091. 

Ό μητροπολίτης Συμεών νομίζει περαιτέρω, δη ή προαγωγή τού Θεο· 
φυλακίου δεν εγένετο μέ τήν συγκατάθεσίν του και δη ήτο ενα είδος τιμη¬ 

τικής εξορίας. Κατά τήν γνώμην τού μητροπολίτου, δ Θεοφύλακτος εστάλη 
είς τήν μακρυνήν Αχρίδα, διότι δ αύτοκράτωρ *Α?^έξΐος δέν τον ήνείχετο 
πλέον είς Κωνσταντινούπολιν Μόνον εις εξόριστος, νομίζει δ μητροπολίτης 
Συμεών, ήδύνατο νά γράψη τά πικρά παράπονα περί τής έδρας του, τά 
οποία εύρίσκονται τόσον συχνά είς τάς έπιστολάς τού σοφού ιεράρχου. 

*Εξωρίσθη δέ δ Θεοφύλακτος, κατά τδν Συμεών, επειδή ήτο οπαδός τής 
οικογένειας τών Δουκών καΐ ιδιαιτέρως ώς φίλος τής βασιλίσσης Μαρίας, 

τής μητρός τού μαθητου του. Ούδέν θετικόν στοιχεϊον υπάρχει, τό οποίον 
θά ήδύνατο νά καταστήσχ) πιθανήν τήν εικασίαν τού μητροπολίτου. Ή κανο¬ 

νική σταδιοδρομία τών κληρικών τής μεγάλης εκκλησίας ήτο νά χειροτονών- 

ται επίσκοποι, μητροπολΤται καΐ αρχιεπίσκοποι. Εις τούς θρόνους τών μακράν 
τού πολιτισμένου και καλλιεργημένου περιβάλλοντος τής βασιλευούσης ήσθά- 

νοντο πάντες μάλλον ώς εξόριστοι καΐ εξέφραζον είς τά συγγράμματά των, 

και ιδιαιτέρως εις τάς έπιστολάς, διά ζωηρών χρωμάτων και λίαν ρητορικώς 
τήν νοσταλγίαν των. 

Ό καλλιεργημένος ιεράρχης, δ οποίος αισθάνεται εαυτόν εξόριστον είς 
τήν έπαρχιακήν έδραν του, μετά τήν ώραίαν ζωήν τού νέου κληρικού είς τήν 
Κωνσταντινούπολιν, είναι μορφή κοινότατη είς τό Βυζάντιον τού 11®^ καΐ 
12ου αιώνος®. 

Έξ άλλου, ή θέσις τού αρχιεπισκόπου τής αύτοκεφάλου εκκλησίας 
“Αχρίδος ήτο μεγάλης σημασίας διά τήν βυζαντινήν πολιτικήν εις τήν εύαί- 

σθητον, εύφλεκτον καΐ εύτρωτον περιοχήν ταύτην. Οί αύτοκράτορες έ'στελλον 
εις τήν “Αχρίδα ανθρώπους μεγάλων ικανοτήτων, ά?νλά καΐ απολύτου εμπι¬ 

στοσύνης. “Άνθρωπος τών Δουκών καί εχθρός τών Κομνηνών δέν θά ήτο 

1 -Ενθ’ άνωτ., σελ. XXVI. 
2 Κ. Κοίίι, 3ίιΐ(3ί6η ζη άεη Βηείεη άβε Τ1ΐ€ορΙιγΙ&1ε1;ο5 Βιιΐ^αηΐδ, Ευά- 

τνίβδΙίΗίεη 1900, σελ. 10. 
® Οΰτος γράφει: περί τό 1090. "Ενθ* άνωτ., σελ. 5-15. 

* "Ενθ’ άνωτ., σελ. XIV. Τήν άποψιν ταύτην δέν παραδέχεται δ V. Ν. Ζ ί α- 

ΐ α τ 8 1ί 1, ’ Ιστορία τοΰ βουλγαρικού κράτους κατά τον Μεσαίωνα, τόμ. 2, σελ. 264 - 265. 

^ Πρβλ. τό ποίημα τοΰ Μουζάλωνος, Ελληνικά 7, 1934, 109-150, και τούς 
στίχους Νικολάου Κερκΰρας, εκδ. Σπ. Λάμπρου, Κερκυραϊκά ανέκδοτα, Άθηναι 
1882, 30-41, και τάς έπιστολάς τοΰ Μιχαήλ Χωνιάτου, μητροπολίτου Αθηνών, εκδ. 

Σπ. Λάμπρου, τόμ. 2, Άθηναι 1880, καΐ άλλους. 
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όλιγώτερόν επικίνδυνος εις *Αχρ(δα παρά εις Κωνσταντινοΰπολιν. Μολονότι 
άναμφισβητήτως φίλος της βασιλίσοτης Μαρίας δ Θεοφύλακτος εύχεται δημο¬ 

σίως την άνανόρευσιν του ’Ιωάννου καΐ επομένως την καθαίρεσιν του μαθη¬ 

του του Κωνσταντίνου. Αί πολλαΐ φιλικαί έπιστολαΐ προς εξεχούσας προσω¬ 

πικότητας του περιβάλλοντος του ’Αλεξίου, ώς προς τόν αδελφόν του *Αδρια- 

νόν, προς τούς γαμβρούς Νικηφόρον Βρυέννιον καΐ Νικηφόρον Μελισσηνόν, 

τούς καίσαρας, πρός τον άσικρητις τον Γρηγόριον τον Καματηρόν, προς τούς 
Ιατρούς της αυλής καΐ πρός πολλούς άλλους επίσημους, δεικνύουν επαρκώς 
δτι, παρά ενδεχόμενός προστριβάς, ήτο εις καλάς σχέσεις μέ τον κύκλον τού 
αύτοκράτορος και επομένως ουδόλως φανερός του εχθρός και εξόριστος εις 
μίαν μακρυνήν επαρχίαν. 

Περαιτέρω -θεωρεί πιθανόν δ Συμεών οτι δ Θεοφύλακτος έπέκρινε τον 
αύτοκράτορα διά τήν μή επιστροφήν των δεδημευμένων εκκλησιαστικών 
■θησαυρών, δπως δ επίσκοπος Χαλκηδόνος Λέων, δ οποίος έξωρίσ-θη διά 
τούτο \ *Η εικασία αύτη στερείται πάσης βάσεως. Δεν δύναται νά τήν κατα- 

στήση πιθανωτέραν ούτε τό γεγονός δτι δ Θεοφύλακτος εις επιστολήν πρός 
Μιχαήλ Παντεχνήν (Μειιτείιΐδ 47) δεν συγχαίρει τον μαθητήν του, δτι 
προσελήφθη ιατρός τής αυλής, άλλνά τον συμβουλεύει νά προσέξη τούς κινδύ¬ 

νους τής αύλικής ζωής. *Η επιστολή αυτή δεν είναι άπόδειξις εχθρικής διαθέ- 

σεως τού Θεοφυλ.άκτου πρός τον αύτοκράτορα, αλλά μάλλον κοινός τόπος τής 
αρχαίας στωϊκής φιλοσοφίας. Είναι δέ γράμμα άκρως προσωπικόν και έμπι- 

στευτικόν καΐ δέν χαρακτηρίζει τόσον ιδιαιτέρως τόν *Αλέ|ιον, δσον εκφράζει 
γενικώς τήν στάσιν τού φιλοσόφου πρός τόν άρχοντα. Ό Θεοφύλακτος ήδύ- 

νατο νά εχη τήν χειροτέραν γνώμην διά τήν ζωήν των αύλικών χωρίς νά 
είναι εντούτοις εχθρός τού αύτοκράτορος ’Αλεξίου. Και μόνον τό γεγονός 
δτι τήν λέξιν τύραννος μεταχειρίζεται εις πλ.ηθυντικόν (τυράννοις έκποόών 

με&ίστασο) δεικνύει, δτι πρόκειται περί αρχόντων γενικώς και ό'χι Ιδιαιτέ¬ 

ρως περί τού αύτοκράτορος. Δέν υπάρχει λοιπόν ούδεμία ενδειξις, δτι δ 
Θεοφύλακτος εστάλη εις Αχρίδα ώς εις εξορίαν*. 

Μέχρι σήμερον δέν έξηκριβώθη ποιος εχειροτόνησε τόν Θεοφύλακτον 
αρχιεπίσκοπον. Τό πρόβλημα τούτο συνδέεται στενώτατα μέ τήν θέσιν τής 

1 ·Ένθ·’ άνωτ., σβλ. XV - XVI. 

2 Ό μητροπολίτης Συμεών αναφέρει (οελ. XVII) προς υποστήριξιν τής εικασίας 
του τήν επιστολήν του Θεοφύλακτου πρός τόν μεγαν δομέστικον τής Δΰσεως Άδρια* 

νόν τόν Κομνηνόν, τόν άδελφόν τοΰ βασιλέως ( ΜβιίΓδΐμβ 34): /όεινόν ξυρη&ήραι τφ 

τής διαβοΙής ξνρφ τόν Σαμψών, επειτα παραδο&ήνατ τοις άλ^Ιοφύ^οις, ώστε και τούς 

όφάαλμονς ίξορυ)>ήναι, οΓς εώρα τά εησνράνια, και ό^ή&ειν τά τούς άά^ονς εκε/νονς 

τρεφονζα, Ταΰτα όμως ούδεμναν σχέσιν έχουν μέ τήν αποδημίαν του εις τό σλαβικόν 
περιβάλλον τής Άχρίδος, άλλα υπαινίσσονται τάς προστριβάς τοΰ αρχιεπισκόπου μέ 
τούς φορολογικούς πράκτορας και τάς άπο τούτων προερχομένας διαβολάς. 

Βιογραφικά περί Θεοφύλακτου αρχιεπισκόπου Άχρίδος 

αρχιεπισκοπής ’Αχριδος κατά τόν 11·^·^ αιώνα, μερικάς δεκαετηρίδας μετά 
τήν υπό τού Βασιλείου τού Βουλγαροκτόνου ίδρυσίν της. Χάρις εις τούς 
τρεις διασωθέντας χρυσοβούλλους λόγους τού αύτοκράτορος Βασιλείου πρός 
τόν αρχιεπίσκοπον Άχρίδος Ίωάννην γνωρίζομεν αρκετά περί τής εκτάσεως 
καΐ τής καταστάσεως τής αυτοκέφαλου εκκλησίας τής λεγομένης βουλγαρικής. 

*Η αυτοκρατορία τού Σαμουήλ ήτο πολιτικόν δημιούργημα βασιζόμενον 
εις εν ευρύ κίνημα εναντίον τής βυζαντινής κυριαρχίας, τό οποίον είχεν ενώ- 

σει δχι μόνον τόν σλαβικόν πλι,ηθυσμόν τής περιοχής αλλά καΐ Σέρβους, Βουλ¬ 

γάρους και ’Αλβανούς. Έπίκεντρον τού κινήματος ήτο ή πέριξ τής Άχρίδος 
Μακεδονία καΐ αί γειτνιάζουσαι άλβανικαί περιοχαί. Ό έκ τοΰ κινήματος 
δημιουργηθείς κρατικός δργανισμός συνέχιζε θεωρητικώς τήν βουλγαρικήν 
αύτοκρατορίαν ώς μόνον άναγνωρισθέν έπΙ τής Βαλκανικής χερσονήσου εκτός 
τού Βυζαντίου κράτος ^ Τοιουτοτρόπως καΐ ή εντός τοΰ κράτους τούτου 
δημιουργηθεϊσα αυτόνομος εκκλησία συνέχιζε θεωρητικώς τό βουλγαρικόν 

πατριαρχεϊον. 

Τήν δημιουργηθεΐσαν ούτως εκκλ^ησίαν άνεγνώρισεν επίσήμως ο ύποτά- 

ξας τό κράτος αύτοκράτωρ Βασίλειος καΐ εδημιούργησε ούτως ενα εκκλησια¬ 

στικόν οργανισμόν, δ όποιος επέτρεπεν εις τό Βυζάντιον νά καθοδηγή πνευ- 

ματικώς καΐ έπηρεάζη πολιτιστικώς τόν σλαβικόν κυρίως πληθυσμόν των 
βορειοδυτικών του επαρχιών, χωρίς νά τόν απόκρουση καΐ άποξενώση. ’Έκτοτε 
έστέλλοντο εις τάς έδρας τής αρχιεπισκοπής Ιξέχοντες λόγιοι καΐ άνθρωποι 
ιδιαιτέρων ικανοτήτων. 

Τοιουτοτρόπως Ιγένετο ή αρχιεπισκοπή κεντρον Ιλληνικών γραμμάτων 
και αέναος πηγή ελληνικής πολιτιστικής επιρροής και έπι τού μή ελληνικού 
ποιμνίου. Πόσην σημασίαν είχεν ή μόρφωσις τών ύπο-ψηφίων διά τάς 
χηρευούσας έδρας τής αρχιεπισκοπής δεικνύει καθαρώς ή πρός τόν δούκα 
Σκοπιών επιστολή τού Θεοφυλάκτου *. 

Ή εκκλησία αύτη δέν επαυεν εντούτοις νά είναι συγχρόνως και σλαβική, 

διαφορετικά δέν θά ήδύνατο νά άσκή επιρροήν έπι τού πληθυσμού και θά 

1 Πρβλ. Ο. ΟδϊΓο^οΓδΙτγ, Βίβ Βγζ&ηΐίηίεοΐιε δίτδ&ΙεηΙιίεΓεΓοΙιίβ, 3ε· 
πιΐηβηιιαι ΚοηόαΙεονΐίΐηΐΐιιι 8, 1936, σελ. 45 καΐ Οεδείιΐοΐιΐβ άεδ Ι>γζΑηΙίηί8θ1ιβη 
813.8.1:65, 2« εκδοσις, Μϋπαίιεπ 1952, οελ. 241 κ.έ. Περί τοΰ κράτους τοΰ Σαμουήλ 
ώς δημιουργηθ-έντος ΰφ’ ένός άπ8λ8υ·άερα>τικοΰ άγώνος πρβλ. κσΐ Σπ. Ν. Λ α γ ο· 
πάτην, Γερμανός 6 Β' πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως - Νίκαιας, Τρίπολις 1913, 

σελ. 52 σημ. 
* Ι< 8 Π1 ΐ 13, ΡΟ 126, 525 Α : Τών γόρ εις επίσκοπός προσαχ&εντων ηαρ* ημών, 

οί μεν εν ταντη τη εκκλησία δονλενσαντες και βπ’ ενλαβείΐ} και οεμνότητι μαρτυρονμενοι 

τής επισκοπής επεοχον, οίος ο Μορόβον, ό ΙΤριοδριάνης' οί δε εν Κίονστανιινονπόλει 

λόγφ και διδασκαλία λάμψαντες, οΐος δ Καστορίας, ό Βελεγράβης' οί ίν μοναοιηρίψ τφ 

μοναδικφ βίψ εμπρέψαννες, οΐος ό Τριαδιτζης, 
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άπεξενοίτο από τό ποίμνιον. Κατά τον αιώνα μάς πληροφορεί ό Νικηφό¬ 

ρος Γρηγοράς, δτι εις επισκοπικάς Εκκλησίας τής αρχιεπισκοπής Άχρίδος, όπως 
ή εκκλησία τής Στρουμίτζης (5ί:ηΐϊπί€3), ή λειτουργία έτελείτο σλαβιστί’. 

Ό συνετός καΐ σώφρων χειρισμός των εκκλησιαστικών πραγμάτων υπό 
του Βασιλείου Β' του Βουλγαροκτόνου Ιδημιοΰργησεν Ιλληνοσλαβικόν εκκλη¬ 

σιαστικόν οργανισμόν, δ όποιος εξυπηρετεί άριστα τούς σκοπούς τής βυζαντι¬ 

νής πολιτικής εν μέσιρ κυρίως των Σ?ιάβων τής περιοχής. 

*0 κατάλογος των αρχιεπισκόπων Άχρίδος μετά τον Ίωάννην αναφέ¬ 

ρει τον αρχιεπίσκοπον Λέοντα μέ την χαρακτηριστικήν προσθήκην: πρώτος 
έχ "Ρωμαίων. ’Έκτοτε οί αρχιεπίσκοποι ήσαν 'Έλληνες καΐ "Ελληνες επίσης 
κατεϊχον ολα τά άνώτερα άξιώματα τής άρχιεπισκοπής. 

Ό Ζ&ο1ιαΓί&0 νοπ Ι^ίη§:6η11ι&1 ® παρατηρεί δρθώς οτι μέ τόν Λέοντα 
άρχίζει μία νέα εποχή είς τήν ιστορίαν τής εκκλησίας τής Άχρίδος. Μετ* 

αυτόν προσλαμβάνει ή αρχιεπισκοπή καθαρώς ελληνικόν χαρακτήρα εις τά 
άνώτερα στρώματα τής Ιεραρχίας της. 

Είναι επίσης κοινή γνώμη των ερευνητών, δτι μέ τήν πάροδον του 
χρόνου ή θέσις τής αρχιεπισκοπής ή καθορισΟεϊσα διά των χρυσοβοΰλλων 
του αύτοκράτορος Βασιλείου δέν έμεινεν αμετάβλητος. Τά φορολογικά προ¬ 

νόμια τά δοθέντα εΐς τάς ΰποταχθείσας έπαρχίας κατηργήθησαν κατά τούς 
επομένους χρόνους. Ήτο φυσικόν και ή θέσις τής αΰτοκεφάλου έκκλησίας 
νά ύποστή άλλαγάς. Ή εκτασις τής αρχιεπισκοπής έμειώθη και έ'νιαι εκ των 
επισκοπών της περιήλθον εις τάς μητροπόλεις Θεσσαλονίκης καΐ Δυρραχίου. 

Άπό τήν αλληλογραφίαν τού Θεοφύλακτου πληροφορουμεθα, δτι ή 
τελεία ελευθερία τής αρχιεπισκοπής άπό τά διοικητικά όργανα τής αυτοκρα¬ 

τορίας ή ύποσχεθεϊσα διά τού χρυσοβούλλου δέν υπήρχε πλέον επΙ ’Λλεξίου 
τού Κομνηνού. Οί είσπράκτορες των φόρων και οί άναγραφεΐς είσήρχοντο 
εις τά εκκλησιαστικά κτήματα καΐ έπροξένουν πολλάς στενοχώριας εις τόν 
αρχιεπίσκοπον. Ή έπιδείνωσις τής φορολογικής πιέσεως έπι των εκκλησια¬ 

στικών κτημάτων ήτο γενική κατά τά τέλη τού 11ου αΙώνος καί δή επί Αλε¬ 

ξίου τού Κομνηνού. *Η εξέλιξις δμως αύτη δέν δυναται νά θεωρηθή ώς 
ενδεικτική διά τήν μείωσιν τής αυτονομίας έναντι τού οικουμενικού πα¬ 

τριαρχείου. 

^ 8, 14 εκδ. Βόννης, τόμ. 1, σελ. 379 : Τ57 δ’ οίν ΰστβ^αί'α πανημίριον άνύααν- 

ζξς πορείαν !’? τι γιγνόμεϋα πολίχνιον, ώς εΐηεΐν νηερνεφελον, Στρονμιτζαν οΰιθ3 πας 

δγχωρκος καλούμενον. ενταν&ά γε μην και τδ ϋβΐον είετελέκειμεν Πάαχα' άνιαρώς μεν 

και παρά ζην άρχή&εν ήμϊν αννή&ειαν' ίτεχε?.έκείμεν <5* ονν. Ιήρος γάρ τσΐς εκεί παί- 

δενοις άηασα και ρνϋμδς και μοναα εμμελής ίεράς νμνφδίας, βάρβαρον ήοκηκόαι γλωτ· 

ταν ως τά πολλά και ή9η μάλα γέ τοι ενφνώς προσήκοντα σκαπάνη. 

^ Ζ&α]ι ατ ία νοη Ι,ΐπβεηίΐιαΐ, ζιιγ ΟεδοΗίοΙιΐε όετ Βιι1§:α- 

Γίδοΐιεη ΚίΓοΙιβ, Πετρούπολις 1864, σελ. 22. 
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Και πράγματι, ούδεις έκ των ερευνητών άμφέβα?νε διά τήν αυτονομίαν 
τής εκκλησίας τής *Αχρίδος κατά τά τέλη τού 11ου και τάς άρχός τού 12ου 
αΙώνος. Μερικοί νομίζουν οτι δυνανται νά διαπιστώσουν αύξησιν τής επιρ¬ 

ροής τοί5 οικουμενικού πατριαρχείου έπΙ τής αρχιεπισκοπής, δέν αμφι¬ 

βάλλουν δμως διά τό αυτόνομόν της. Ούτε 6 ΖείοΙιαπαε νοη ί,ίπξ-βηΐΐιαΐ ^ 

ούτε ό πρώτος συστηματικός ιστορικός τής εκκλησίας Άχρίδος Η. Οεΐζετ*, 

ούτε ό συγγράψας σΰνοψιν ιστορίας τής εκκλησίας Άχρίδος αρχιμανδρίτης 
Κ. Δελικάνης^ άμφΐβάλ?,ουν διά τό γεγονός οτι ή Ικκλησία αύτη διετήρει 
κατά τά τέλη τού 11ου και τάς άρχάς τού 12ου αίώνος τό αύτοκέφαλόν της. 

Τήν Ιδίαν άποψιν υποστηρίζουν και ό Βούλγαρος ιστορικός τής αρχιεπισκο¬ 

πής Άχρίδος 5πέ§&Γθν^ καΐ ό ΖΙαίατεΠ Μόνον ό μητροπολίτης Συμεών 
νομίζει, δη άπό τήν εκκλησίαν Άχρίδος έχειάφαιρεθή ή αυτονομία και δη 
ό Θεοφύλακτος ήτο απλούς υποτελής τού οικουμενικού πατριαρχείου®, καί 
ώς τοιούιας φυσικόν ήτο νά χειροτονηθή υπό τού πατριάρχου ή υπό έκπρο- 

σώπου του. Διά νά ύποστηρίξη τήν γνώμην του, αναφέρει ό Συμεών τό γεγο¬ 

νός οτι δ αρχιεπίσκοπός Άχρίδος έλάμβανε μέρος είς τάς συνόδους τής Κων¬ 

σταντινουπόλεως ^ καί δη διά παράπονα δέν άπευθύνετο άπ* ευθείας είς τόν 
πατριάρχην ώς Τσος προς ίσον, άλλ* εγραφεν είς τόν χαρτοφύλακα τής μεγά¬ 

λης εκκλησίας Νικηφόρον καΐ είς τόν επίσκοπον Χα?,κηδόνος Μιχαήλ®. 

Τά επιχειρήματα ομωζ ταύτα ούδεμίαν έχουν πειστικότητα, διότι οί 
αρχιεπίσκοποι *Αχρίδος ήοχοντο είς τάς συνόδους τής εκκλησίας τής Κων¬ 

σταντινουπόλεως ώς προεστώτες ανεξαρτήτου εκκλησίας καΐ μνημονεύονται 
είς τά πρακτικά μεταξύ άλλων τοιούτων, όπως ό πατριάρχης Αντιόχειας ή ό 
αρχιεπίσκοπος Κύπρου^ Διά νά βεβαιωθώμεν περί τούτου, αρκεί νά άνα- 

γνώσωμεν τά δημοσιευθέντα πρακτικά συνόδων κυρίως τού ]2ου αίώνος. Και 
τά πρακτικά είς τά οποϊα παραπέμπει ό Συμεών ουδαμού αναφέρουν 
τόν αρχιεπίσκοπον Βουλγαρίας ώς επίσκοπον υποτελή είς τόν θρόνον τής 
Κωνσταντινουπόλεως. Άντιθέτως ό ίδιος ό Θεοφύλακτος μαρτυρεί ρητώς περί 

^ "Ενθ·* άνωτ. 
2 *Έν·8·’ άνωτ. 

^ 'Ιστοςική σημείωσις περί της αρχιεπισκοπής Αχριδών, Πατριαρχικά έγγραφα, 

τόμ. 3, Κωνσταντινούπολις 1905, σελ. 929-1058. 

^ Ιστορία της αρχιεπισκοπής Άχρίδος (βουλγσριστί), 2όφια 1924, σελ. 83 κ.Ι, 

^ *Ένθ·’ άνωτ., σελ. 262. 

6 "Ενθ-’ ανωτ., σελ. XXI. 

Αυτόθι. 
δ ’Ένθ’ (ΐνο>τ., XXI- XXII. 

® Πρβλ. ΖααΙιαΓ ίαβ νοη I, ΐ η ^ ε η ί Ιι & 1, ένθ’ άνωτ., σελ. 25. 

Μιχαήλ ’Οξείτου, Σημείωμα έπι τή κσθαιρέσει γεγονός των άπό τής 
Ινορίας τών Τυάνων -ψευδοεπισκόπων, Ράλλη-Ποτλή, Σύνταγμα των Ιερών κα¬ 
νόνων, τόμ. 5, Άθήναι 1855, σελ 83 -88, 
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του αυτονόμου της έκκληοιας του γραφών προς τον της Χαλκηδονος Μιχαήλ : 

τις γάρ εν Βον?^γάροις μετουοία τω Κωνσταντινουπόλεως πατριάρχη, μήτε 

χειροτονίας εη^ αυτής δίκαια εχοντι, λαχούοί] τδν Αρχιεπίσκοπον αυχοκεφα- 

λον, μήτ άλλο τι διαδεξαμένφ κατά ταύτης προνομίαν^. Κατά την γνώμην 

του Συμεών εδώ πρόκειται περί απλής διαμαρτυρίας του Θεοφύλακτου διά 
την Ιπέμβασιν του πατριάρχου χωρίς δμως νά ΰποστηρίζη την αυτονομίαν 
τής εκκλησίας του *Η ερμηνεία αυτή του μητροπολίτου Συμεών αγνοεί το 
σαφές νόημα του έν λόγφ χωρίου, όπου δ Θεοφύλακτος ρητώς υποστηρίζει 
τδ αυτοκέφαλον τής έκκίνησίας του. Δεν είναι λοιπον δυνατόν να παραδεχΟώ- 

μεν τήν γνώμην τοΰ Συμεών οτι κατά τά τέλη του Ιΐαυ χας αρχας του 
12°» αϊώνος ή εκκλησία Άχρίδος επαυσε νά είναι αυτόνομος καί υπετάχθη 

εις τον οικουμενικόν Όρόνον®. 

Επομένως παύει νά είναι αυτονόητον ότι δ Θεοφύλακτος έχειροτονήθη 
υπό τοΰ πατριάρχου Νικολάου τοΰ Γραμματικού (1084 ■ 1111). Ο ΧΤδροηδΙεϊ] 

θεωρεί πιθανόν, δτι ό Θεοςμυϊ^-ακτος, άν και αυτοκέφαλος αρχιεπίσκοπος, εχει- 

ροτονήθη υπό τοΰ οίκουμενικοΰ πατριάρχου *· Απορεί μονον δια το γεγο* 

νός οτι δ Θεοφύλακτος δεν άναφέρει τούτο ούτε τό υπαινίσσεται εις επιστο- 

λάς του προς τον πατριάρχην (ΡΐποίΗ 4, 13, ΜειίΓδίιΐδ 3). *0 νμδΐΙΐενδΙτί], 
άντιθέτως, υποστηρίζει δτι οι αρχιεπίσκοποι *Αχρίδος ώς αυτοκέφαλοι εχει- 

ροτονοΰντο υπό των επισκόπων τής αρχιεπισκοπής των. Τοιουτοτρόπως 
έχειροτονήθη κατά τήν γνώμην του και δ Θεοφύλακτος^. 'Ο μητροπολίτης 
Συμεών άποδοκιμάζει βεβαίως τήν γνώμην τοΰ να$ίΙ]6ν5ΐΣί3 

*Υπάρχει δμως σύγχρονος πηγή, ή οποία ρητώς άναφέρει δτι δ αρχιε¬ 

πίσκοπος ’Αχρίδος έχειροτονεϊτο υπό των επισκόπων τής αρχιεπισκοπής. Ό 
Νείλος δ Δοζαπατρής έγραψε τό 1143 Τάξιν των πατριαρχικών ^ρόνων\ 

Διά τήν εκκλησίαν ’Αχρίδος γράφει τά εξής : ^Ομοίως τή Κύπρφ εστίν αυτο¬ 

κέφαλος μή ύποκειμένη τινί τών μεγίστων '&'ρόνων άλλ* αυτεξούσιος άχο- 

μένη και ύπό τών ίδιων έηιακόπων χειροτονονμένη και ή 

Βουλγαρία, μή ο^σα εξ αρχής Βουλγαρία,ύστερον δέ διά τδ αύτήν υπό τών 

Βουλγάρων κνριενϋήναι λέγεται Βουλγαρία. ^Εμεινεν ούν καΐ αυτή αυτοκέ¬ 

φαλος διά τό ύπό βασιλικής έξουοίας άποσηαα·&ήναι τής χειρός τών Βουλ- 

^ ΜβΧϊΓ6Ϊνΐ5 27, Μΐ^ηε, ΡΟ- 126, 417 ΑΒ, 
2 Ένθ’ άνωτ.. σελ. XX - XXI. 
3 *Αλλως τε δεν ΰ-ά ήτο δυνατόν νά έξηγηθη ή μακροχρόνιος επιβίωσίς της 

μέχρι τοΰ 18®·*^ αϊώνος, 

^ ’Ένθ’ άνωτ., σελ. 6. 
δ Βιβλιοκρισία, σελ. 150-1δ1. 

β *Ένθ’ άνωτ., σελ, XIX ■ XX. Τήν άποψιν τοΰ Συμεών παραδέχεται καΐ ό 
ΖΙ&ί&ΓδΙίί, Ιστορία, τόμ. 2, σελ. 263 -264. 

7 Έκδ. Κ. Ν. Ρΐηςίτ, 1902. 
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γάρων ήτοι τον βαοιλέως κνροϋ Βασιλείου τον Πορφυρογέννητου, και μή 

άνατδθ^ναί ποτέ τή εκκλησία. Κωνσταντινουπόλεως" διό καί εως τού νύν ή 

Κύπρος και ή Βουλ,γάρία νπό μέν τον βασιλέως λαμβάνονοιν επισκόπους, 

χειροτονούνται δέ ο ντο ι νπό τών Ιδίων επισκόπων, ώς 

ειρηται, καΐ χαλιούνται άρχιεπισκοπαι ώς αυτοκέφαλοι Δεν δύναμαι νά 

άντιληφθώ πώς δ σοφός βυζαντινολόγος Β. Οταπΐό κατέληξεν εις τό συμπέρα¬ 

σμα, δτι τό χωρίον τούτο Ιπηρεάζεται άπό τήν άβάσιμον θεωρίαν περί ταυ- 

τότητος τής αρχιεπισκοπής "Αχρίδος μέ τήν αρχιεπισκοπήν τής πρώτης Ίου* 

στινιανής 
Διότι δ Δοξαπατρής περιγράφει εδώ μέ πρωτοφανή ακρίβειαν τάς ιστό- 

ρικάς συνθήκας τής ίδρύσεως τής αυτοκέφαλου αρχιεπισκοπής. Ίί περι¬ 

γραφή αΰτη αγνοεί πάσαν σχέσιν τής "Αχρίδος μέ τήν πρώτην Ίουστινιανήν 
και ακριβώς διά τοΰχο δέον νά άναγνωρισθή ώς ιδιαιτέρως αξιόπιστος. 'Η 
σχετική είδησις τοΰ Νείλου Δοξαπατρή επιβεβαιώνει πλήρως τήν άποψιν τοΰ 
ν&δίΙίονεΙίί]. 

Εις τό Περί δφφικίων σύ·^Ί^α\κ\χα τοΰ ψευδό - Κωθινοΰ υπάρχει μία 
είδησις περί τής προβλήσεως τοΰ αρχιεπισκόπου Άχρίδος. Μετά τήν περι¬ 

γραφήν τής εκλογής, τής προβλήσεως και τής χειροτονίας τών πατριάρχων 
Κωνσταντινουπόλεως 6 ψευδό - Κωδινός γράφει: * Ομοίως καΐ άπαραλλάκτως 

γίνεται κα\ ή τών ετέρων πατριάρχων πρόβλησις, τον τε Αλεξάνδρειάς, τού 

* Αντιόχειας και τον "Ιεροσολύμων, αλλά 3ή καΐ τον Αρχιεπισκόπου πρώτης 

*Ιονστινιανής Άχρίδος καΐ πάσης Βουλγαρίας, ίπεί δευτέρσ *Ιονστινιανή 

έστι ή Κύπρος, καΐ τρίτη ή Καρχηδών^. *Ό,τι γράφει ύστερα περί τής ύπό 

τοΰ πατριάρχου χειροτονίας δεν έχει σχέσιν μέ τούς πατριάρχας καΐ τον 
αρχιεπίσκοπον "Αχρίδος, άλλα λέγεται διά τούς άλλους αρχιερείς, περί τών 
οποίων έγένετο πρότερον λόγος Επομένως δ ψευδό · Κωδινός δεν παρέχει 
τήν πληροφορίαν δτι δ αρχιεπίσκοπος "Αχρίδος έχειροτονεϊτο ύπό τοΰ πατριάρ¬ 

χου, δπως συνήθως υποτίθεται ύπό τών ερευνητών. 

"Εκ τών ιστορικών συγγραφέων γνωρίζομεν, δτι ο! αύτοκράτορες είχαν 
αποφασιστικόν λόγον εις τούς διορισμούς αρχιεπισκόπων Άχρίδος®. Ή εΐδη- 

σις τοΰ Περί δφφικίων επιβεβαιώνει τοΰτο καΐ μάς πληροφορεί δτι ή εκλογή 

1 "Ενθ-’ άνωτ., σβλ, 21. 

2 ΚίΓοθβπξ^εδοΙιίοΙιίΗοΙιβ ΟΙοεεεπ ζυ άεη νοπι Κδ,ΐδςτ Β^δΐΐείοδ II άβιη 
σιιΐοΐίβρίιαίβιι ΕΓ2ΐ)Ϊ3ίη£η νοη Αοίιτίά^. νβΓίίβθεηεη ΡΓίνί1β§:Ιθα, Βγζ3ηΙίοιι 12, 

1937, σελ. 406, σημ, 2. 
* "Εκδ. Βόννης, σελ. 105. 

^ ΈνΟ·· άνωτ., σελ. 104 κάτω, 

* Πρβλ. Ο. Οεέτο&ΟΓδΙίϊ, ^α§:οδI3V6η51ι^ ΐδίοτίδΗ ΟΕδορΐδ (Γιουγκοσλα¬ 

βικόν Ιστορικόν περιοδικόν) 1, 1935, σελ. 516 κ.έ. εναντίον της γνώμης τοΰ V. Ν. 

Ζΐ3ΐ3Γδ1ζί, Ιστορία, τόμ. 2, Σόφια 1927, σελ. 17 κ.έ. 
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τοΰ αρχιεπισκοΛου εγ^νετο υπό του βασιλέως έκ τριών ύποι|ιηφίων προτει- 

νομενων υπό τής ένδημούσης συνόδου τής Κωνσταντινουπόλεως. Οΰτω δέον 
νά Ιρμηνευθή ή εϊδησις τοΐ5 "ψευδό· Κωδινοΰ, επειδή είναι γνωστόν ότι ή 
ενδημούσα σύνοδος τής βασιλευουσης έπρότεινε τούς υποψηφίους διά τά 
ανατολικά πατριαρχεία τής ^Αλεξάνδρειάς, τής “Αντιόχειας και των “Ιερο¬ 

σολύμων. 

Ούδέν όμως εμποδίζει νά παραδεχθώμεν την πληροφορίαν του Νείλου 
Δοξαπατρή, ότι ό προβληθείς ύπό τού βασιλέως αρχιεπίσκοπος εχειροτονεϊτο 
υπό των επισκόπων τής Εκκλησίας Άχρίδος. Δυνάμεθα λοιπόν νά έξαγά- 

γωμεν τό συμπέρασμα, όχι ό Θεοφύλακτος βάσει μιας τυπικής προτάσεως τής 
ενδημοΰσης συνόδου προεβλήθη αρχιεπίσκοπος Άχρίδος υπό τού αΰτοκρά- 

τορος “Αλεξίου και εχειροτονήθη υπό επισκόπων τής αυτονόμου “Εκκλησίας. 

“Αβάσιμος είναι επομένως ή απορία τού υεροηδΙεί] διά τό γεγονός οτι δ 
Θεοφύλακτος εις τάς επιστολάς προς τον πατριάρχην δεν αναφέρει την χει- 

ροτονίαν του 'Η γνώμη τού ναείΐΐενδίζί], ότι δ Θεοφύλακτος, πρίν χειρό- 

τονηθή άρχιεπίσκοπος, άνήκεν ώς χαρτοφύλαξ εις τον κλήρον τής Άχρίδος 
στερείται πάσης βάσεως, όπως άπεδείχθη πειστικώτατα ΰπό τού μητροπολί¬ 

του Συμεών 

Κατά κα?ι.ήν σΰμπτωσιν διεσώθη εις τό Μουσεϊον τής Βιέννης εν αρχιε¬ 

ρατικόν μολυβδόβουλλον τού Θεοφύλακτου μέ την επιγραφ'ήν: 

ΚΕ ΒΟΗΘΕΙ ΘΕΟΦΙΛΑΚΤ ΑΡΧΙΕΠΙΟΚΟΠ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΟ 

Τό μολυβδόβουλλον τούτο διακρίνεται διά τάς μικράς του διαστάσεις 
καί την ιδιαιτέρως απλήν εργασίαν, Πρβλ. Ν. Α. Μμίπιον, Μβίεεάοπδίεί 
ρΓθ^Ιθά (Μακεδονική έπιθεώρησις) 3, 1, Σόφια 1927, σελ. 72-73. 

Διά τό 1091 μάς πληροφορεί ή Άννα Κομνηνή ότι δ αύτοκράτωρ 
“Αλέξιος είχεν αρχίσει μίαν εκστρατείαν εναντίον τού άρχοντος των Σέρβων 
Βοδινού. Φθάσας εις Φιλιππούπολιν δ αύτοκράτωρ ελαβε μήνυμα τού αρχιε¬ 

πισκόπου Βουλγαρίας ότι δ ανεψιός τού αύτοκράτορος “Ιωάννης, τότε δούξ 
Δυρραχίου, εσχεδίαζεν αποστασίαν*. Ούτε τό όνομα τού αρχιεπισκόπου παρα- 

δίδει ή Άννα, ούτε δύναται νά έξακριβωθή από τήν διήγησίν της κατά 
πόσον ήτο ή καταγγελία αληθής. Ή οικογένεια των Κομνηνών συνεκλονίσΟη 
βιαίως καΐ ή ύπόθεσις ετάφη. “Ιδιαιτέρως βιαία ήτο ή διένεξις μεταξύ των 
αδελφών τού αύτοκράτορος, τού “Ισαάκ καΐ του Άδριανού, των δποίων ό 
πρώτος ήτο πατήρ τού κατηγορηθέντος “Ιωάννου. “Επίσης δεν μάς λέγει ή 
“Άννα ή Κομνηνή, τί συνέβη εις τον κατηγορήσαντα τον “Ιωάννην άρχιεπί- 

^ “Ενθ* άνωτ., σελ. 6. 

2 ΈνΦ“ άνωτ., σελ. 110- 112, 149, 201-203. 

* δ, 7, 2-3, εκδ. Ι,θίΙϊ, τόμ. 2, σελ. 147. 
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σκοπον. Ή χρονολογία τού γεγονότος είναι ιοιαύτη, ώστε δ έν λόγφ άρχιε¬ 

πίσκοπος δύναται νά είναι δ Θεοφύλακτος, δ οποίος κατά τον χρόνον τούτον 
εχειροτονήθη αρχιεπίσκοπος Άχρίδος- Τήν άποψιν ταΰτην τήν υποστηρίζουν 
δ ΜατΜΐ: ^ δ Ε-Οίΐΐ* και δ ΖΙαΙοτεΙ^ί®. “Υπάρχει όμως και άλλο ενδεχόμε¬ 

νον. “Άν ή καταγγελία ήτο ψευδής, δ άρχιεπίσκοπος πιθανόν ήναγκάσθη νά 
παραιτηθή και νά άποσυρθή εις μοναστήριον. Τότε είναι δυνατόν να τον 
διεδέχθη τον “ίδιον χρόνον δ Θεοφύλακτος. “Άν ή καταγγελία ήτο ψευδής, δ 
εν λόγφ άρχιεπίσκοπος ήτο δ “Ιωάννης δ “Άοινος, ο προκατοχος τού Θεοφύ¬ 

λακτου. “Άν όμως ήτο αληθής, τότε δ καταγγείλας ήτο πιθανόν ο ίδιος δ 
Θεοφύλακτος, ό οποίος εις τοιαύτην περίπτωσιν ήδύνατο νά περιμένη τήν 
έκδίκησιν καΐ απόλυτον εχθρότητα τού ο’ίκου τού σεβαστοκράτορος “Ισαάκ. 

Μεγάλην σημασίαν έχουν επομένως διά τήν λύσιν τού προβλήματος αί 
έπιστολαι του Θεοφυλάκτου αι επιγραφόμεναι προς Τωάννην τόν υιόν τού 

σεβαστοκράτορος. 

Ουτω επιγράφονται αί έπιστολαι Ι^μπιΐ 7 και 8. “Αλλαι έπιστολαι επι¬ 

γράφονται μόνον Τφ νίφ του οεβ(xοτοί(^^ιxο^οζ (Χ^μηιί 6, 16, 17, 18) και 
τφ αεβαστφ του σεβαστοκράτορος (Ι^αιτιί 20). “Επειδή δέ υπάρχει και επι¬ 

στολή μέ τήν Ιπιγραφήν: Τφ σεβαστφ και δονκΙ Βέρροίας, κνρίω Κων- 

σταντίνφ, τφ νιφ τον σεβαστοκράτορος, παραμένει αμφίβολον εις ποιον εκ 
των υιών τού σεβαστοκράτορος “Ισαάκ έγράφησαν αί έπιστολαι, εις τήν επι¬ 

γραφήν των δποίων δεν άναφέρεται όνομα. Ό Ε.οί;1ι, δίχως να δωση εξηγη- 

σιν, υποθέτει δτι δλαι αί έπιστολαι χωρίς όνομα απευθύνονται εις τόν “Ιωάν¬ 

νην καΐ επομένως αγνοεί εν δύσκολον πρόβλημα εις χήν μελέτην των επιστο¬ 

λών τού Θεοφυλάκτου^. “Εκείνος νομίζει ότι εις τήν επιστολήν Ι/μπιί 8 εχο* 

μεν μαρτυρίαν διά τήν ψυχράν και εχθρικήν στάσιν τού “Ιωάννου προς 
τόν αρχιεπίσκοπον μετά τήν καταγγελίαν. 'Ο ΖΙοΙ&ΓδΙεί όμως υποστηρίζει 
τήν γνώμην ότι όλαι αί έπιστολαΐ τού Θεοφυλάκτου προς υιόν τού σεβαστο¬ 

κράτορος έγράφησαν εις τόν Κωνσταντίνον τόν Κομνηνόν και ότι αί έπιγρα- 

φαί των επιστολών Ι,&ιηι 7,8 λανθασμένως συνεπληρώθησαν διά τού ονόματος 
τηύ ’ΤΜάννηιι®. Ούτω τό ί^ύτηιια άν ήτο Ή δεν ήτο δ Θεοφύλακτος έκεϊνος δ 
άρχιεπίσκοπος δ οποίος τό 1091 κατήγγειλε τόν “Ιωάννην τόν Κομνηνόν τόν 
δούκα τού Δυρραχίου εις τόν αύτοκράτορα Αλέξιον δεν δύναται νά λυθή, έφ’ 

όσον δεν διαλευκανθή τό πρόβλημα τού παραλήπτου των προς υιόν τού σέβα- 

1 "Ενθ’ άνωτ., σελ. 67 - 68. 

8 ’Έν&’ άνωτ., σελ. 10. 

2 "Ένθ* άνωτ., σελ. 254, 263, σημ. 3. 

* "ΕνΟ* άνωτ., σελ. 11. 
δ Οί κυβερνήται καΐ διοικηταί τής Βουλγαρίας έπι τής βασιλείας τοϋ Αλεξίου 

τοϋ ΚομνηνοΟ ( βουλγαριστί), Βγζ&ητΐηοδί&νΐοα 4, 1932, σελ. 373, 374, 376-377, 
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στοκράτορο; Ιπκττολών, καΐ παραμένει, προς τό παρόν τουλάχιστον, ανοικτόν. 

'Ως Αρχιεπίσκοπος 6 Θεοφύλακτος συνέί^εσεν εν θεολογικόν σύγνοαμμα 
Περί ων εγκαλοΰνται οϊ Λατίνοι ^ Τό εργο'ν τούτο διακρίνει ή σωφροσύνη 
και ή μετριοπαθής στάσις προς τήν θεολογικήν διένεξιν μεταξύ δυτικής και 
ανατολικής εκκλησίας 

*Ως αρχιεπίσκοπος συνέχισεν ο Θεοφύλακτος τήν ερμηνείαν των Γρα¬ 

φών ασχολούμενος μέ τούς προφήτας. Ούτως ερμηνεύει τουλάχιστον δ ΖΙβ- 

ίατεΐεί τήν επιστολήν ΜοαΓδίιιδ 30 προς τον μέγαν δομέστικον Άδριανόν 
τόν Κομνηνόν®. Δέν αποκλείεται δέ ώς αρχιεπίσκοπος ’Αχρίδος νά έξεφώ- 

νησε και τάς διασωθείσας έκκλησιαστικάς ομιλίας. 

*Ως αρχιεπίσκοπος επίσης εγραψε πολλάς επιστολάς, των οποίων εδημο- 

σιεύθησαν τρεις συλλογαί, εκδοθεΐσαι υπό των ΓίηβΙί;!, ΜβιίΓδίιΐδ καΐ Ι,δπιί 
και άνατυπωθεΐσαι εις τήν ΡαίΓοΙοβ^ια Ογ&οο» τού Μί^^ηε^. 

*Ως λόγιος ιεράρχης επι κεςραλή; αυτονόμου εκκλησίας ό Θεοφύλακτος 
φυσικόν ήτο νά συμπεριλάβη εις τήν φιλολογικήν του δραστηριότητα καΐ 
θέματα σχέσιν εχοντα μέ τήν εκκλησιαστικήν παράδοσιν τής αρχιεπισκοπής 
του. Διεσώθησαν δύο τοιαΰτα συγγράμματα; Βίος και πολιτεία τον άγιον 

Κλήμεντος κοί τό Μαρτύριον τών 15 εν Τιβεριονπόλει μαρτύριαν^, 

*0 άγιος Κλήμης ήτο μαθητής τού αγίου Μεθοδίου ιδρύσας εις “Αχρίδα 
κέντρον μοναστικόν και σχολεϊον, εις τό όποιον έπεξειργάζετο μεταφράσεις 
ελληνικών εκκλησιαστικών κειμένων και τοιουτοτρόπως ήτο ή *ΑχρΙς εν έκ 
τών πρώτων κέντρων διαδόσεως σλαβικών γραμμάτων. *0 άγιος Κλήμης ήτο 
ή ήρωϊκή μορφή τής εκκλησίας τής “Αχρίδος και ετιμδτο ώς ιεραπόστολος 
τών Σλάβων τής Μακεδονίας. Ή δέ αρχαία Τιβεριούπολις έταυτίζετο μέ τήν 
Στρούμιτζαν (δΐηιιιιίομ), ή οποία ήτο μία έκ τών έπισκοπικών έδρών τής 
αρχιεπισκοπής “Αχρίδος. 

Ό βίος τού αγίου Κλήμεντος συνεγράφη βάσει παλαιοτέρων σλαβικών 
αγιολογικών κειμένων- Διά τήν γνησιότητα τού συγγράμματος τούτου υπήρχαν 
εις τό παρελθόν ώρισμέναι άμφιβολίαι, αΐ όποΐαι όμως άπεδείχθησαν άβάσιμοι 

^ Μ ΐ £ η €, ΡΟ 126, 211 · 249, ναδϋίενδ^ίί, Έργα, σελ. 148. 

2 Πρβλ. θΓ336ΐ£β, Τΐιβορίι^'ίειίίΐοδ’ δοΐιηίΐ: άίε Ι/ΕίεΐηβΓ, ΒΖ 
10, 1901, σελ. 516-529. 

® "Ένθ·· άνωτ., σελ. 280. 

* Τόμ. 126, 307 -558. 

^ Μ ί §; η 6, ΡΟ 126, 151 -122 καΐ 1193 ·· 1240. Κριτικήν εκδοσιν τοί Βίου τοΰ 
άγιου Κλήμεντος έκαμε όΝ. Β. Τυηΐοΐίίί, Υλικόν διά τήν ιστορίαν τόΰ βίου καί 
τής δράσεως τών μαθητών τών αγίων Κυρίλλου καΐ Μεθοδίου (ρωσιστί), δβΓ^ίβν 
Ροδ&ά Ι9ΐ8. 

® Μ. Χυ^ίσ, Ι,’αυίειίΓ άβ Ια νϊσ άβ 3. ΟΙόπισηΙ <3ε Ια Βυΐβαησ, ίίοΙιοδ 
ά'Οτίβηϋ 23, 1924 , 5 - 8* Ββο^, ενθ’ άνωτ., σελ. 651. 

Τού Θεοφύλακτου διεσώθησαν ποιήματα μέτριας μάλλον αξίας ^ 

Τά στιχουργήματα του μνημονεύει δ ϊδιος εις γράμμα του (ΜειίΓδίαδ 
20, ΡΘ 126, 393 Π - 396 Ο ) : ΟΊο^α τά κα&' ήμών άρρωστήματα, και 

μάλλον τά ννν, δτε ό Κύριος ήμΐν έπιβα?<.ών καύσωνα, πάσαν ικμάδα ζωο¬ 

γόνον εζέτηξεν. *Λλλά τούτον μέν, ο μόνον είχον, ημννάμην στίχοις ίαμ- 

βείοις, πολλάς ελεγείας άοαι όι’ δλον ένιαντοϋ με καταναγκάσαντος. 

*Ως αρχιεπίσκοπος “Αχρίδος έπεδόθη καΐ εις εκκλησιαστικήν, ποίησιν. 

Συνέταξεν νμνονς είς τόν άγιον Κλήμεντα, προστάτην τής εκκλησίας *Αχρί· 
δος. Τμήματα τών ύμνων τούτων διεσώθησαν εις τήν ακολουθίαν τού άγιου, 

τής οποίας υπάρχει ελληνική και παλαιοσλαβική παραλλαγή Τοιουτοτρό¬ 

πως συνέβαλεν εις τήν δημιουργίαν λειτουργικών κειμένων προς χρήσιν τής 

αύτοκεφάλου και αυτονόμου εκκλ^ησίας “Αχρίδος. 

Τά συγγράμματα τού Θεοφύλακτου τά σχέσιν εχοντα πρός τήν παράδο- 

σιν τής αρχιεπισκοπής έπεδίωχον, κατά τήν γνώμην τού ΖΙαΙδΓδΗ, ιδιαίτερον 
πολιτικόν σκοπόν ^ Τά ε?Ληνικά ταΰτα συγγράμματα προωρίζοντο νά αντι¬ 

καταστήσουν παλαιότερα σλαβικά κείμενα και νά καταστρέφουν τοιουτοτρό¬ 

πως είς τήν Αρχιεπισκοπήν τά βαθέως έρριζωμένα σλαβικά γράμματα. Ό 
ΖΙαί&ΓδΙίί νομίζει δτι ό Θεοφύλακτος εστάλη εις τήν “Αχρίδα μέ μοναδικόν 
σκοπόν νά συμβάλη μέ τήν μεγάλην μόρφωσίν του εις βίαιον εξελληνισμόν 
{δ ΖΙαΙΟΓδΗ λέγει εκρωμαΐσμόν) τού σλαβικού πληθυσμού, νά βοηθήση 

όπως εκριζωθή ή σλαβική γλώσσα καΐ τά σλαβικά γράμματα*. 

Ή άποψις αύτη εΐναι εντελώς απαράδεκτος. Ό διάσημος Βούλγαρος 
ιστορικός διαπράττεί εδώ τό βαρύ σφάλμα νά είσάγη εις τήν ερμηνείαν γεγο¬ 

νότων τής μεσαιωνικής ιστορίας τάσεις σί δποΐαι εξεδηλώθησαν μόνον εν 
σχέσει μέ τήν Εθνικιστικήν νοοτροπίαν τών νεωτέρων χρόνων. Ό Ζ1»1:3ΓδΗ 
εύρίσκεται είς τό σημεΐον τούτο υπό τήν επιρροήν τής διαμάχης τών βαλκα¬ 

νικών εθνικισμών, μέ τήν οποίαν τό Βυζάντιον τού 1100 ούδεμίαν σχέσιν 
εχει. Τήν βυζαντινήν κυβέρνησιν ελάχιστα ένδιέφερεν είς ποιαν γλώσσαν συνω- 

μίλουν οί δουλοπάροικοι τής Μακεδονίας, αλλά μόνον δν ύπετάσσοντο είς 
τήν βυζαντινήν κρατικήν μηχανήν, εις τήν φορολογίαν και στρατολογίαν, αν 
έξεπλήρουν τάς Αγγαρείας και Ανεγνώριζον τήν Απόλυτον αυθεντίαν τής επι¬ 

σήμου όρθοδόξου Εκκλησίας. 

Ούτε τά σλαβικά γράμματα ήμπόδιζον τήν βυζαντινήν αύτοκρατορικήν 

1 Έκδ. 3. Ο. Μ ο ΓΟ 3.11, Ροεείε άϊ Τ©οίϋαί£ο άϊ ΒαΙ^&ηα, 8ίιιάΐ Βίζαη- 

ΐίηΐ 1, 1935, σελ. 173 -194. 
^ Πρβλ. Ο. Βαΐ3.8 0 0ν, Κλήμης επίσκοπος τών Σλάβων (βουλγσριστί), Σό¬ 

φια 1898, μέ πλήρη εκδοσιν τών σχετικών κειμένων, 

® Ζΐαΐατεΐεί, *Ιστορία, τόμ. 2, σελ. 265 -269, 

4 Ό ΖΙαί&ΓδΙεΐ όμιλεϊ περί βουλγαρικής γλώσσης καΐ βουλγαρικών γραμμάτων. 
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καί Εκκλησιαστικήν πολιτικήν, Ιφ* δσον ταΰτα Ι|ησφαλιζον τήν επιρροήν του 
Ελληνικού πολιτισμού καΐ προ παντός τής βυζαντινής εκκλησίας έπΙ του πλη- 

•θυσμοΰ. “Έφθανεν απολΰτως αί άνώτεραι δέσεις τής Ιεραρχίας τής εκκ?;ησίας 
*Αχρίδος νά κατέχωνται υπό Έλ?νήνων. Αϊ δυο γλώσσσι ήδΰναντο νά συνυ·· 

παρχουν εις τήν λειτουργίαν καΐ εις τά γραμματα τής αρχιεπισκοπής *Αχρίδος. 

Έαν 6 σκοπός τής εκκλησίας ταΰτης ήτο νά εκριζώση τήν σλαβικήν 
γλώσσαν, ήδυνατο νά τό κάμη μέ περισσοτέραν επιτυχίαν, τουλάχιστον επιφα· 

νειακώς, και εις επίσημον χρήσιν. Τοιοΰτο δμως πράγμα δεν συνέβη ποτέ καΐ 
ουτω εις τους τελευταίους αιώνας τής ζωής τοΰ Βυζαντίου ή λειτουργία ήτο 
συχνά σλαβική είς τούς ναούς τής Αρχιεπισκοπής καΐ εις έδρας επισκοπών 
ακόμη, καΐ από τήν εποχήν τής τουρκοκρατίας σφζονται άρχιεπισκοπικαι 
επιγραφαί εις παλαιοσλαβικήν γλώσσαν ^ 

Σκοπός τής βυζαντινής πολιτικής Επομένως και του Θεοφύλακτου ήτο 
οπωσδήποτε νά θέση τά σλαβικά γράμματα εις τήν υπηρεσίαν τής βυζαντινής 
επικράτειας είς τον βαλκανικόν χώρον, δχι δμως και νά τά καταστρέιΐ^η. 

άπασχόλησις τοΰ Θεοφύλακτου μέ άγιογραφικά θέματα σχέσιν εχοντα 
μέ τήν Ιδιαιτέραν παράδοσιν τής εκκλησίας *Αχρίδος δεικνύει δτι δ Θεο¬ 

φύλακτος ώς *Έ?ι.λην ιεράρχης ήθελε νά καλλιεργήση τήν Ιδιαιτέραν παράδο- 

σιν ταύτην καΐ νά υπογράμμιση τό αύτοκέφαλον καΐ αύιόνομον τής εκκλη¬ 

σίας του. ’Ορθοτέραν ερμηνείαν τής στάσεως του Θεοφυ?.άκτου πρός τό 
ποίμνιόν του δίδει 6 Δ. Ξανάλατος, ό όποιος εδειξεν δτι αϊ δυσμενείς εκφρά¬ 

σεις τοΰ Θεοφύλακτου περί του ποιμνίου του δεν έχουν ούδεμίαν εθνικήν 
έννοιαν, διότι κατά τον ίδιον τρόπον γράφουν άλλοι σύγχρονοι ίεράρχαι περί 
επαρχιώτικου πληθυσμού καθαρώς ελληνικών περιοχών*. *'Οτι δ Θεοφύ¬ 

λακτος ώς αρχιεπίσκοπος Ι'δειζε μεγάλην συμπάθειαν διά τό ποίμνιόν του 
και δεν εδειξεν Εχθρότητα πρός τήν ξένην Εθνότητα υποστηρίζει καΐ δ 
δηέ§:3Γον 

Αί έχθρικαί ε){φράσεις αύται, ρητορικαί και ΰπερβολικαί, έχουν ώς 

1 Ρ. Ν. Μίΐίϋΐίονα, Χριστιανικοί αρχαιότητες από τήν Μακεδονίαν (ρω¬ 

σιστί), ΙζνεδΙία Γϋ83ΐΣ·ο£ο &Γΐΐ6θ1ο§:ΐδ€8ΐί:3§ο ΐαείίίιιΐα ν ΟοηδΙ^ηΙίηοροΙβ { Ανα¬ 

κοινώσεις τοΰ Ρωσικού άρχαιολογικοΟ ινστιτούτου είς Κωνσταντινούπολιν) 4, 1899, 

σελ. 92. 

^ Δ. Εαναλάτου, θεοφύλακτος Βουλγαρίας καΐ ή δράσις αυτού εν Άχρίδι, 
Θεολογία 16, 1938, σελ. 228-240. 

® *Ένθ·’ άνωτ., σελ. 222. Δέον όμως νά μή λησμονηθή δτι ύπερασπίξων τον 
ιτληθ·υσμόν από τάς καταχρήσεις των φορολογικών πρακτόρων 6 αρχιεπίσκοπος επρό- 

οεχε πρωτίστως τά οικονομικά συμφέροντα τής Ικκλησίας, είς τήν οποίαν συνέφερε 
νά φορολογή τούς παροίκους δσον τό δυνατόν αφορολογήτους από τό κράτος. ΕΙς 
τήν άνιίστασιν τού αρχιεπισκόπου πρός τούς πράκτορας των φόρων Ικδηλοΰται ή 
πάντοτε παρούσα είς τό Βυζάντιον αντιζηλία μεταξύ εκκλησιαστικής καΐ κρατικής 
-διοικήσεως. 
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αιτίαν τήν κοινωνικήν καΐ εκ τούτου μορφωτικήν διαφοράν μεταξύ του καλ¬ 

λιεργημένου Κωνσταντινουπολίτου άφ’Ινός καΐ των επαρχιωτών άφ* Ετέρου, 
και δχι τήν εθνικήν άντίθεσιν μεταξύ Ελλήνων και Σλάβων. 

Ή αλληλογραφία του Θεοφυλάκτου παρέχει πολλάς ειδήσεις περί τής 
ζωής του ώς αρχιεπισκόπου *Αχρίδος. Εις τήν αρχήν παρεπονεϊτο πικρώς 
διά τήν ζωήν του μακράν τής Κωνσταντινουπόλεως. Κατόπιν όμως τον άπερ- 

ρόφησεν ή ΰπεράσπισις των συμφερόντων τής αρχιεπισκοπής και των Ιδικών 
του εναντίον των υπερβολικών άξιώσεων των φορολογικών οργάνων. Τό 
θέμα τοΰτο επεξειργάσθησαν λεπτομερώς δ Δ. Ξανάλατος^ και δ V. Α. 

ΝίΙεοΙαεν®, δ όποιος δμως ολίγα μόνον νέα προσέθεσε. 
Διά νά δυνηθώμεν νά επωφεληθώμεν τοΰ υλικοί τό οποίον παρέχουν αί 

ΕπιστολαΙ τοΰ Θεοφυλάκτου διά τήν βιογραφίαν του, δέον νά προηγηθή εξο¬ 

νυχιστική μελέτη τής άλ?.ηλογραφίας αύτου και τής χρονολογίας της, διότι αί 
γνώσεις μας είναι ακόμη πολύ ελλιπείς καΐ δεν επιτρέπουν νά εξαγάγωμεν 
παρά Ελάχιστα ασφαλή συμπεράσματα. Διά τοΰτον τον λόγον δεν θά συμπε- 

ριλάβωμεν είς τήν παρούσαν βιογραφικήν μελέτην και τάς ειδήσεις των επι¬ 

στολών τάς σχεηκάς μέ τήν ζωήν τοΰ Θεοφυλάκτου ώς αρχιεπισκόπου είς 
Αχρίδα, επειδή τοΰτο είναι θέμα ιδιαιτέρας μελέτης. 

Τό τελευταίον ιστορικόν γεγονός τδ δποϊον αναφέρει δ Θεοφύλακτος είς 
τήν αλληλογραφίαν του είναι ή επιδρομή τοΰ Βαϊμούνδου τό 1108. Πιθα- 

νώτατον είναι δτι ευθύς μετά τό γεγονός τοΰτο, επήλθε τό τέλος τής ζωής 
του Θεοφυλάκτου. Δεν υπάρχει δμως ούδεμία θετική πληροφορία. 

*0 μητροπολίτης Συμεών δρθώς δεικνύει δτι τούλάχιστον μία επιστολή 
Εγράφη μετά τό 1108. Είναι ή επιστολή (Ε^πιί 31) πρός τον *Ιωάννην 
Παντεχνήν περί του θανάτου τοΰ πατρός του Μιχαήλ, πρός τον οποίον 
Εστάλη ή Επιστολή τοΰ 1108 (Μ^αΓδίιΐδ 65)^. "Οπως ή αρχή τής ζωής του 
Θεοφυλάκτου, ουτω καΐ τό τέλος της, είναι ακαθόριστον^. 

( Ζ&βΓεΙϊ ) ΚΑΒΟδΙ,Αν ΕΑΤΙ&ό 

1 Ββ!ίΓά§^β ζιΐΓ λνϊΓίδοΙι&ίίδ 1111(1 8οζί&,ΐ2€3θΙιί€ΐιΙβ Μβίεεόοπίσηδ ίυι ΜίΙίσ- 

ΐ3ΐΐ€Γ, Ιιαυρίε&οΐιΐΐοίι ευί Θηΐϊκΐ (Ιβτ ΒΓΐβίβ ά63 ΕΓζόίδοΙιοίδ Τ1ιβορ1ιγ1αΐ£ΐθ3 νοη 
Αο1ιη0Ε, ΜΰποΙιβη 1937. 

2 ΦεουδαρχικαΙ σχέσεις είς τήν ύποδουλωθεΐσαν ύπό τοΰ Βυζαντίου Βουλγα¬ 

ρίαν, κατοπτριξόμεναι είς τάς έπιστολάς τού Θεοφυλάκτου Άχρίδος, άρχιεπισκόπου 
Βουλγαρίας ( βουλγαριστί), Σόφια 1951. 

5 “Ενθ·* άνωτ.ι σελ, XXXIII. 

* *0 ϋβρβηδ^ίί, ένθ’ άνωτ., σελ. 5, νομίζει δτι δ αρχιεπίσκοπος άπεσύρθη 
τό 1107 - 1108 τελικώς είς τήν Θεσσαλονίκην πιεζόμενος ύπό τοΰ λαού καΐ των 
διοικητικών ή φορολογικών όργάνων. 
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ΑΙ ΠΡΟΣ ΠΑΚΟΥΡΙΑΝΟΥΣ ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ 
ΤΟΥ ΘΕΟΦΥΑΑΚΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΧΡΙΔΟΣ 

Αί συ?^λογα1 άλληλογοαφίας του Θεοφύλακτου αρχιεπισκόπου Άχρίδος 
αι άνατυπωΟεΐσαι εις την Ρ&1:ΓθΙο§:ί& Οταες» του Μί^ηε^ περιέχουν τρεις 
^πιστολάς σταλείσας προς πρόσωπον όνόματι Πακουριανόν. 

Μία εξ αιιτών (Μεατδίϋδ 7) επιγράφεται ως έξης: Τφ Πακονρίανφ 

κνρίφ Γρηγορίφ, τω γαμβρφ τον μεγάλου δρουγγαρίον.*Άλλ’{\ ( Μεατδίιΐδ 25) 

εχει τήν επιγραφήν: Τφ σεβαστφ Πακονριανφ. Τρίτη, τέλος, (ΡίηεΙίΐ 14) 

απευθύνεται απλώς: Τφ Πακονριανφ. 

Τό επώνυμου τούτο εΤναι λίαν γνωστόν καΐ δή κατά τον 11ο'’ αιώνα. 

Εις τήν συνωμοσίαν ή οποία έφερε τό 1081 εις τήν εξουσίαν τον αυτοκρά- 

τορα *Αλέξιον τον Κομνηνόν έλαβε μέρος και δ Γρηγόριος δ Πακουριανός, 

ανώτερος στρατιωτικός άξιωματοΰχος τής αυτοκρατορίας. Εις αμοιβήν καΐ 
Ικπληροόνων ΰπόσχεσιν δ νέος αύτοκράτωρ προεβίβασε τον Πακουριανόν εις 
τό υψηλόν αξίωμα του μεγάλου δομεστίκου τής Δυσεως, τό δποίον κατεϊχεν 
δ ίδιος πριν καταλάβη τήν εξουσίαν*. Εισάγουσα τόν Πακουριανόν εις τήν 
διήγησίν της ή *Άννα ή Κομνηνή λέγει: ανήρ δΙ οντος μικρός μεν εην 

δέμας κατά ποιητήν, πλήν αλλά μαχητής, γένους λαμπρού εξ Αρμενίων 

όρμώμενος^. Τήν πληροφορίαν ταυτην περί τής καταγωγής του μεγά?νθυ 
δομεστίκου Γρηγορίου του Πακουριανοΰ διαψεΰδει δ ίδιος εις τό Τυπικόν 
τής παρ* αυτου κτισθείσης μονής τής Θεοτόκου τής Πετριτζιωτίσσης είς τήν 
κώμην Πετριτζόν, τό σημερινόν Βμίΐ^ονο οΰ μακράν τής Φιλιππουπόλεως, εις 

άπόστσσιν τριών ωρών άπό τήν πολίχνην Στενήμαχον (δίαπίπίΕΐίμ). Τό 
Τυπικόν τούτο, συνταχθέν είς ελληνικήν, γεωργιανήν καΐ άρμενικήν γλώσσαν, 

έξεδόθη υπό του Ποαιδ Ρβΐίί: κατ’ αντίγραφου του 18°^ αϊώνος ευρισκόμε¬ 

νον εις χειρόγραφον τής συλλογής τής Ρουμανικής Ακαδημίας ^ Τό Τυπικόν 

ί Τόμος ]26. 

2 “Αννα Κομνηνή 2, 4, 6-7 (Ι,οΐ5) 2, 1, σελ. 73. 
^ Αύτόθι. 
^ Τ^ρίΐΣοπ (Ιβ βΓέ§οΪΓ€ Ρ3θοιΐΓί3.αο3 ροπΓ Ιβ ιηοπ&δίεΓβ άε ΡείΓΐίζοδ ( Βα- 

6Ι{θνο) επ ΒΐϊΙβ&ΓΪε, Παράρτημα τοΰ Ιΐβν τόμου των Βυζαντινών Χρονικών ( νίζ&η- 

ίίίδίεϊϊ ντειηεηηίΐΣ) Ιν Πετρουπόλει 1904. Τό άντίγραφον ευρίσκεται είς τόν ύπ* 

άρι9·μόν 278 ελληνικόν κώδικα τής Ρουμανικής ’Ακαδημίας, κατά τόν κατάλογον τοΰ 
Ο. Ι,ίΙζίοα, 0&ΐ3ΐοβΐι1 ιη&ητΐ5οηρίε1θΓ ^τεοε^ίί, ΒυουΓε§Ιί 1909, σελ. 433, άρ. 

694 (278). Μίαν νεοε?.ληνικήν μετάφρασιν τοΰ τυπικοϋ έξέδωκεν δ Γεώργιος 
Μουσαίος ό Στενημαχίτης είς τάς ΟίεεεΓί&Ιίοηεδ Ιεπεπδεδ, τόμ. 4, είς 

ΑΙ πρός Πακουριανού; έπιστολαΐ τοΰ Θεοφύλακτου αρχιεπισκόπου Άχρίδος 387 

τούτο δίδει πολυτίμους πληροφορίας περί τής βιογραφίας τοΰ μεγάλου δομε¬ 

στίκου. Οΰτος δεν ήτο “Αρμένιος, καθώς λέγει ή “Αννα Κομνηνή και παρα¬ 

δέχονται ένιοι εκ των ερευνητών^, άλλα Γεωργιανός. 

“Οσον δέ αφορά τήν κοινωνικήν θέσιν τής οϊκογενείας του, επιβεβαιώνει 

δ ίδιος τήν πληροφορίαν τής *^Αννης, δτι ήτο γένους λαμπρού, Ο ίδιος γρά¬ 

φει είς τό Τυπικόν : παρ’ έμον Γρηγορίον τοΰ εϋδοκία Θεόν αεβαατον καΐ 

μεγάλου δομεοτίκον τής Ανσεως γνησίου τε νιον τον εν μακαρία τή λήξει 

Πακονριάνου, τον άρχοντας τών αρχόντων οντος τε καΐ διαπρεποντος, την 

γέννησίντε έκ τών εώωνεχοντος ίκ τής τών Ίβήρων παμφαεστάτης φυλής... ^ 

Λειψίαν 1888, σελ. 135-210. Διά δέ τό γεωςγιανόν κείμενον πρβλ. V. Ν ίΙίθ1& 0ν, 

'Η τύχη τοΰ τυπικοΰ τοΰ Γρηγορίου Β&ΐίυηαπί (Πακουριανοΰ) καΐ τής γεωργιανής 
αντιγραφής του τής *Εθνικής βιβλιοθήκης τής Σόφιας (8 <3ΐ3&ΐ9. ιΐ3. 1ΐρί1ί:3. τΐδίπν 
ηα θΓί£θΓΪΐ Β&ΐ£ΐΐΓΪ&ηί ( Ραΐτατίπη) ί ηα ηββονοίο βηιζϊηείΣΟ Ιίορϊβ &ί δοίηβίε&ίπ 
η&Γοάηα Βί1)ϋο1:6ΐί&, βουλγαριστί), ΙζνβδΙη» η& ΙπδίίΙυΙπ ζπ 1)Ί2&τδ1ί& ίδίοηΐπ ρτί 

Αΐ£3.ά6ΐηίί& ηα ( ΒΑΝ ), τόμ. 1-2, Σόφια 1951, σελ. 266 -297, 

1 *0 Μ ο Γ άί ηι 3. ηπ, Ελληνικός Φιλολογικός Σύλλογος Κωνσταντινουπόλεως, 

τόμ. 7, σελ. 79, γράφει: Ό σχηματισμός τοΰ ονόματος Πακόρ μετά τής πατρωνυμι¬ 

κής καταλήξεως -ιαν εμφαίνει αρκούντως άρμενικήν καταγωγήν τής οικογένειας ταύ- 

της. ΌΟ. 8οΙι1υϋα1)βΓββΓ, δί^ΐΠοδΓαρΙιίβ άε ΓεαιρίΓΟ ΙογζβηΙίη, Ραπδ 1884, 
σελ. 684, σημ. 1 γράφει: ΚαπιίΙΙο ατίηέηΐοηπβ Ρβ^οιίΓί&η. Ό Ν. 8 ^ α Ι) & 1 & η ο¬ 

ν ϊ 0, Ή βυζαντινή αυτοκρατορία καί ή εκκλησία κατά τόν ΙΙ^ν αιώνα (νίζαηΐιίδΐίοε 
§οηιάαΓ8ΐνο ί οεΓίΐον ν 11-°“ νείιέ, ρωσιστί), Πετρούπολις 1884, σελ. 191, 404 

σημ. υποστηρίζει τήν ιδίαν άποψιν. 
^ Σελ. 1,18 — 2,2. Τό ίδιον δέ τό όνομα είναι γεωργιανόν και είς τήν γλώσ¬ 

σαν ταύτην έχει τήν μορφήν Βαίίϊΐηδηΐ, καθώς έπληροφορήθη ό Βούλγαρος ιστορι¬ 

κός V. Νίΐιοΐ&βν άπό τόν Γεωργιανόν ακαδημαϊκόν δααίάζβ. Πρβλ. V. Ν ϊ 1τ ο- 

Ιαεν, Αι φεουδαρχικαί σχέσεις εις τήν ύποδουλωθεΐσαν υπό τό Βυζάντιον Βουλγα¬ 

ρίαν κατοπτριζόμεναι εις τάς έπιστολάς τοΰ Θεοφυλάκτου Άχρίδος, αρχιεπισκόπου 
Βουλγαρίας (βουλγαριστί), Σόφια 1951, σελ. 165, σημ. 3. Οί βυζαντινοί συγγραφείς 
τονίζουν τήν ελληνικήν μορφήν τοΰ όνόματος ώς οξύτονον. Ό ίδιος όμως ό Γρηγό- 

ριος τονίζει είς τό τυπικόν πάντοτε Πακουριάνος. Όρθώς τίορατηρεϊ ό Ν- Βέης, 

οτι δ δεύτερος τονισμός είναι προτιμότερος καθό πρωτότυπος (Αναγνώσεις καν 
κατατάξεις βυζαντινών μολυβδοβούλλων, Διεθνής ΈφημερΙς Νομισματικής Αρχαίο- 

λόγιας, 10, 1907, σελ. 352). *0 Ν. Μ&γγ νομίζει ότι δ Πακουριανός ήτο όρθό- 

δοξος (χαλκηδονίτης) Αρμένιος (νΐζ3ηίη5ΐςί3 ντβηιβιιηίΐε 12, 1906, σελ. 17 κ.έ.). 
Ό ίδιος δ Γρηγόριος δίδει εις τό τυπικόν (43, 12) και τήν μορφήν Πακοριαννος. 

μ. *0 Π. Καρολνδης, Τό τυπικόν τής μονής Πετριτζοΰ, Παναθήναια ^Π, 1905- 

Α·: 1906, σελ. 291, σημ. 1 γράφει: Τό όνομα πάντως είναι παραγωγόν τοΰ άπό τοΰ Γ' 
ίν : ήδη αΙώνος γνωστού Ίβηρικοΰ ονόματος Βακούρ (ηγεμόνας Άρσακίδου τής Ίβηρίας ) 
ϊ · ή Βακούριος (ώς καλείται... δ περί τά τέλη τοΰ Δ' αΙώνος είς Κωνσταντινούπολιν 
Ιΐ άφικόμενος < βασιλίσκος *Ιβήρων > ( δοοτ&ί. βά, ΥαΙοπίΐΒ, σελ. 43 ). Υπάρχει δέ 

καί όνομα Άρμενικόν τών αυτών χρόνων Παγ{κ)ούρ. Εις τό Πακουριανός ή κοτάλη- 

I" |ις -ιανος δέν είναι Λατινική, άλλά Περσοαρμενική καΐ Ίβηρική (πρβλ. χδ’Ιβηρικόν 
ίΕΐ Χοσριάνης εκ τοΰ Χοσροϋ, Χοσρόης ). Είναι δέ περίεργον οτι δ Βυζαντινός τύπος τοΰ 
I ' όνόματος συνάδει προς τόν Άρμενικόν καί ούχι προς τόν Ίβηρικόν. 



388 Ε&άοδΙ&ν Κ3ί;ίίί<ί 

Ό τίτλος του πατρός του Γρηγορίου «αρχών των αρχόντων» Ισοδυνα- 

μεϊ, κατά την γνώμην του Ι^οαίδ ΡοΙιί:, μέ τον τίτλον τοί5 κουροπαλάτου \ 

Οντως ο! βυζαντινοί αυτοκράτορες εχορηγουν συχνάκις τον τίτλον τούτον 
προς άρχοντας καΐ Ιξέχοντας άνδρας της Γεωργίας. Ό πατήρ του μεγάλου 
δομεστίκου δυναται ϊσως νά ταυτισΰή μέ τόν γεωργιανόν ευπατρίδην Πάκου- 

ριάνον ό οποίος άπηχ-δη υπό του Βασιλείου Β'^ Τήν γνώμην ταΰτην υπο¬ 

στηρίζει ό Ποαίδ ΡδΙίΐ; μέ τό επιχείρημα οτι ό πατήρ του Γρηγορίου δπέ· 

■θανεν όταν ό υ!ός του ήτο ακόμη μικρός ^ Και ό ίδιος ό Γρηγόριος, δταν 
τό 1083 εγραφε τό Τυπικόν τής μονής, ώμίλει περί του γήρατος του. *Η εκ¬ 

στρατεία τοί5 Βίχσιλείου εις τήν Γεωργίαν έγένετο τό 1000, κατά τούς υπο¬ 

λογισμούς τοΰ Ο. 8ο1ιΙιιιπ1)ΘΓ§:εΓ ^ Έάν 6 πατήρ τό 1000 ήτο νέος, είναι 
δυνατόν δ υιός του νά έζη, γέρων ήδη, είς τά 1083. ταύησις αύτη είναι 
μεν πιθανή, δεν δυναται όμως νά θεωρήται Αποδεδειγμένη 

Ό Γρηγόριος και δ αδελφός του 'Απάσιος είχον λαμπράν σταδιο¬ 

δρομίαν ώς διοικηται βυζαντινού στρατού. Μετά τόν ·θάνατον τού πατρός 
των έστερήΟησαν πολλών αγαθών®. 'Ο *Απάσιος προεβιβάσθη εις τό άζίωμα 
τού μαγίστρου και δίφκει επί τι διάστημα τήν *Αντιόχειαν. Ό δέ Γρηγό¬ 

ριος κατείχε πολλά στρατιωτικά αξιώματα καΐ απέκτησε πολλά κτήματα 

^ "Ενθ* άνωτ., σελ. VI. 

^Κεδρηνός (Βόννης) 2,44,720 — 448,1: αηααιν (δηλ. ό Βασίλειος) ε!ς 
ΦοίνΙκην, εχων μεύ' εαυτόν και τούς εν τ^ κατ’ αίιτόν Ίβηρί<^ κατά γένος πρωτεύοντας, 

ών ήσαν κορυφαίοι ό Πακονριάνος και Φεβδάτος και Φέροης οί αύτάδβΐίφοι, οϋς και 
εις τόν τών πατρικίων άνεβίβασε ΰ'ώκον, 

® Τυπικόν, σελ. 38, 23 - 24 : ο γάρ μακαρίτης ημών πατήρ πάλαι ταχέως ^ανών, 

πανν ομικροτάτονς ημάς κατέλειψε και άνήβονς. 

^ Ερορέβ Ι^γζ&ηίίηβ, τόμ. 2, σελ. 166, σημ. 1, 

5 Και ό Αρμένιος Ιστορικός Αςο^1ι*ί1ί επιβεβαιώνει τήν πληροφορίαν τοΟ Κε- 

δρηνοΰ. Πρβλ. 0-. 8ο1ι1υαιΙ)6Γ26Γ, έν6·’ άνωτ., σελ. 157, σημ. 1. Ό Μα¬ 

τθαίος τής Εδέσσης δίδει είς τούς τρεις Γεωργιανούς άριστοκράτας διαφο¬ 
ρετικά ονόματα, πρβλ. αυτόθι. 

® Τυπικόν, σελ. 38,24 —39,1 ομιλεΐ δ Γρηγόριος περί τής κατσστάσεως μετά 
τον θάνατον τοΟ πατρός: και πάντα τά ύπάρχοντα αντφ ή ΜΨνβ κατά γυναικεΐαν 

έξιν εις τά επιτήδεια τών παίδων αυτής και των ζηλειών αδελφών ημών δονοα εις προίκα 

γυμνούς ημάς κατέλιπε καί κεναΐς ταΐς χερσί πάντων τών πατρφων ημών χρημάτων, προς 

όέ και τών εαυτής ήτοι μητρφων ήμών' αΐ (5« άδελφαί ημών μετά τών προικών αντών 

απελ^οϋααι είς τούς άνδρας αυτών εν διαφο'ροις χώραις. προς 0έ κόμου περιερχομένον 

εν τε τή Αρμενία και Ίβηρΐρ. και τή Συρία, έτι και τη 'Ρωμανία. προσφοιτονντος και 

τήν ευπορίαν τής ζωής μου ζητοΰντος, πολύν άγαν διεβίβαοα χρόνον, και ταΰτα πάντα 

κάν τε κτήματα καν τε χρήματα καν τε αξιώματα έχρησάμην τή βση&είρ τοΰ Θεόν και 

δια τών αγίων ευχών τών γονέων μου καί δι’ έμών πολλών τρόπων και περιστάσεων 

γεγονεν, ούς ύπέστην, διά τε καμάιων καί δι’ αίματός μον έκκεχνμένον, ον διά τίνος 
ειέρον άρωγής ή μεσιτείας... 
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διά βασιλικών δωρεών. Είς τό τέλος τοΰ Τυπικού παρέχεται κατάλογος τών 
χρυσοβούλλων τών δοθεντων είς τόν Γρηγόριον και φυλαττομένων εις τήν έν 
Κωνσταντινουπόλει μεγάλην εκκ?^ησίαν και εις τήν νεοκτισθεΐσαν μονήν. Τά 
έγγραφα τούτα, τών οποίων αί χρονολογίαι δυστυχώς δεν διεσοίθησαν, δίδουν 

σαφή εικόνα τών αξιωμάτων τών άποκτηθέντων υπό τοΰ Γρηγορίου πριν 
γίνη μέγας δομέστικος και τών κτημάτων τά όποια απέκτησε είς τήν μακρο- 

χοόνιον υπηρεσίαν του. Ουτω πληροφορουμεθα δτι ο μεγας δομέστικος είχε 
κτήματα είς ιήν κυρίως Αρμενίαν, εις τό ίίέμα τού Άρμενιακοΰ καΐ εις τά 
Βαλκάνια εις τήν περιοχήν τής Μοσυνουπόλεως καΐ τής Φιλιππουπόλεως και 
άλλα κτήματα πλησίον τών Σερρών και εις άλλα μέρη τής σημερινής Μακε¬ 

δονίας, τού τότε θέματος « Βουλγαρίας ». 

Τήν στρατιωτικήν του σταδιοδρομίαν ήρχισεν δ Γρηγόριος δ Πακουρια- 

νός είς τήν Ανατολήν ώς διοικητής τοΰ Κάρσε (ΚειΓδ) και τής Θεοδοσιου- 

πόλεως (ΕΓΖβΓαιη). Κατόπιν μετέβη εις τήν Δύσιν ώς διοικητής τών Σμο- 

λένων εις τήν Μακεδονίαν. Τά στρατιωτικά κατορθώματα τοΰ Γρηγορίου 
ώς μεγάλου δομεστίκου είναι γνωστά άπό τήν διήγησιν τής "Αννης Κομνη- 

νής. Γέρων πλέον εκτισε τήν μονήν τοΰ Πετριτζοβοϋ (Βοόΐίονο) το 1083 . 

Ό θάνατος τοΰ Γρηγορίου ήτο, όπως και ή ζωή του, είς τήν υπηρεσίαν τής 
αυτοκρατορίας. Κατά τό 1086 εΙσέβαλον οι Πατσινακΐται εις τήν περιοχήν 
νοτίως τοΰ Αίμου και κατέδραμον τά βυζαντινά εδάφη. Διαταχθεις υπο τοΰ 
βασιλέως νά σταμαχήση τήν εισβολήν επεσεν δ μέγας δομέστικος είς τήν 
σΰγκρουσιν μαχόμενος πλησίον τού χωρίου Βελιαιοβα (Βεί^δίονο) εις την 

περιοχήν τής Φιλιππουπόλεως 

1 Πρβλ. τό Τυπικόν, σελ. 56, 11. 
2 "Αννα Κομνηνή 6, 13, 8 ( Γβίΐ)) 2, σελ. 82,16 — 83,13 : Ταΰτα 6 βασιλεύς 

Αλέξιος μεμα&ηκώς παρακελεύεται τφ δομεαζίκφ τής εσπέρας Πακουριανφ γινώσκων 

αυτόν ίκανώτατον οικονομήοαι στράτευμα και κατα φάλαγγα στήναι και παράταξιν διαμη- 

χανήσαο&αι ποικιλώτατα συν αντφ τφ Βρανμ [άνήρ δέ και οντος μαχιμώτατος) τάς δυνά¬ 

μεις άναλ.αβόμενον κατ’ αυτών όπελ&εΐν. Καταλ,αβων δε τούς Σκν&ας διελϋόντας τούς 

στενωπούς καί τής Βελιατόβης ενΰεν τόν χάρακα πηξαμένους, πλή&ος άναρί&μητον τού¬ 

τους ϋεασάμενος, πρός τόν μετ’ ανιών ενϋ·νς άπενάρκηοε πόλεμον βέλτιον νομίζων τας 

ιδίας τό παρόν άμαχητί διαοώσαι δυνάμεις ή τόν μετά τών Σκν&ών άναδησάμενον πόλε¬ 

μον και ήττηϋέντα πολλούς άπολωλεκέναι. Άλλα τφ Βρανά φιλοκινδυνοτάτω τε και ΰρα- 

σβΤ οντι ταντ’ ονκ ήρεσκεν. 'Ο δέ γε δομέστικος ίνα μή δειλίας υποψία τίί και αντον 

άναβαλλομένον τόν πόλεμον δούή, ένεδΐδου ταις όρμαΐς τοΰ Βρανά και 9ωρήξαα&αί τε 

άπασι κελεύσας και πολέμου σχήμα διατνπώαας κατά τών Σκυτών έχώρησε τό μεοαίτα- 

τον αυτός διέπων τής φάλαγγος. Έπει δέ ουδέ τό πολλ.οοχόν τοΰ πλήϋους τών άντιτετα- 

γμένων τό ρωμαϊκόν εσφζε στράτευμα, εκ μόνης οψεως περιδεείς εγεγόνηοαν απαντες. 

Προοβαλόντες δε όμως τοΐς Σκύ&αις άναιροννται μέν πολλοί εν τφ μάχεοϋΌΐ, πίπτει δέ 

καιρίαν πληγείς ο Βρανάς. Ό δέ γε δομέστικος έκ-^μως μαχόμενος καί σψοδράς τ^ 

κατά τών εναντίων Ιππασίας ποιούμενος φηγφ προακεκρονκώς άφήρηται παραχρήμα την 

ψυχήν, Τό δέ επίλσιπον τον στρατόν άλλος άλΧαχοΰ διεσπάρηααν. Διά τήν χρονολογίαν 
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Ό Γοηγόοιος δ Πακουριανός εΐναι από πάσης απδψεως ενδιαφέρουσα 
μορφή. Είναι σπάνιοι ο! άξιωματοΰχοι του Βυζαντίου, περί τής ζωής των 
οποίων ^χομεν τόσον συμπεπληρωμένην εικόνα. Τά δεδομένα διά την βιογρα· 
φίαν του Γρηγορίου μάς έπιτρέπουν νά διαφωτίσωμεν την εσωτερικήν ζωήν 
τής αυτοκρατορίας κατά τον ΙΙ^ν αιώνα καΐ τήν θέσιν τής στρατιωτικής αρι¬ 

στοκρατίας. Ό Γρηγόριος είχε κατορθώσει νά κατατανή είς τοής δυνατούς 
φεουδαρχικούς ν«ωκτήμονας τής αυτοκρατορίας. “Ησκει δέ μεγάλην επιρροήν 
εις τήν δυτικήν Θρφκην καΐ εις τήν Μακεδονίαν, οπού είχεν υπό τον ελεγχόν 
του τεράστιας εκτάσεις. 

Τί σχέσιν έχουν λοιπόν αί τρεις επιστολαι τού Θεοφύλακτου, αρχιεπι¬ 

σκόπου Άχρίδος, πρός τήν σημαντικήν ταυτην προσωπικότητα; Μία εξ αυ¬ 

τών (ΜοιΐΓ3Ϊιΐ3 7 ) απευθύνεται εις Πακουριανόν με βαπτιστικάν όνομα Γρη¬ 

γόριος, δ οποίος ώς πρός τούτο δύναται νά ταυτισθή μέ τον μέγαν δομέστι- 

κον. Ό Γρηγόριος Πακουριανός, πρός τόν δποϊον γράφει δ Θεοφύλακτος, 

μανθάνομεν δη ήτο και γαμβρός τού μεγάλου δρουγγαρίου, τού διοικητού 
τού βυζαντινού στόλου. Μέγας δρουγγάριος ήτο επί *Αλεξίου τού Κομνη- 

νού δ αδελφός τού αύτοκράτορος Νικηφόρος ^ *0 γάμος οΰτος με μίαν ανε¬ 

ψιάν τού αύτοκράτορος θά συνέδεε περισσότερον ακόμη τόν Πακουριανόν με 
τόν οίκον τών Κομνηνών. Ό υ5ρεη51ί^^*, δ Ι^οιιΐβ ΡοΒί®, και δ Ν. Βέης*, 

θεωρούν τήν έν λόγφ ταύτισιν ασφαλή καΐ τήν παραδέχονται πλήρως. 

Υπάρχει δμως μία σοβαρά δυσχέρεια Ιμποδίζουσα νά συμςρωνήσωμεν 
μέ τήν άποψιν ταυτην. ”Άν άναγνώσωμεν τό γράμμα εις τήν έκδοσιν τού 
Μί§;π6, θά έννοήσωμεν αμέσως, οη πρόκειται περί γράμματος τό οποίον 
εγραψεν ιεράρχης τής εκκλησίας πρός νεαρόν άξιωματούχον. Τό νεαρόν τής 
ηλικίας τού παραλήπτου τονίζει δ Θεοφύλακτος επανειλημμένως®. Τήν ιερα¬ 

τικήν του ιδιότητα αναφέρει επίσης, έστω και διά ρητορικής περιφράσεως 

μάχης ταύτης πρβλ. Κ. ΟΗπΙαπάοη, Εδδ&ί δΐΐΓ Ιβ Γβ^πβ ά’ΑΙεχίδ Ι^γ 
Οοιηηέηε, Ρ&πδ 1900, σελ. 105, σημ. 1. 

^ Αννα Κομνηνη 3, 4, 2 (1, σελ. 114 ): χαΐ 2^ι>ίΤ]φ6ρος ό νστατοί άδίλ· 

φος μέγας ΐ€ δρουγγάριος τον στο'λον προνβέβΙητο και εις την τών σεβαστών καί οντος 
άνήχϋη βαϋμίδα. 

^ ϋερβυείϊίί, Ή ϊδρυσις της δευτέρας βουλγαρικής αύτοκρατορίας (ρωσι¬ 
στί), Όδησσός 1879, σελ.. 11, σημ. 1. 

® ’Ένθ·* άνωτ., σελ. X. 

ί "Ενθ* άνωτ,, σελ. 351. 

® ΙΙρβλ. ΡΟ 126, 369 Ο : Φημι τοίννν εγώ άν&ρώΛοιν έηιστασίαν σε δεδεγμένον 

ν£ον...' αϋΐόϋ-ι Β : τοίννν εγώ καΐ κατ* αντην μεν ή νεάτης χρήμα ηάντολμον και δρα· 

στήριον 372Α:χα< το τής νεότητας ^ερμονργόν· αύτόΟ-ι: σχεδόν μηδ'ε Λαραγγείλας είς 
βίου ϋέατρον, 

® 372 Β:«0ί πασι μέν παρέχων σαντόν ϋ'εόν τοις δεομένοις φιλανθρωπίας, μάλΛοτα 
και δέ τοΤς ιδία θεφ άνατιθεμένοις. 
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Δεν είναι δυνατόν νά ΰποτεθή, ότι δ Θεοφύλακτος μέ τήν περίφρασιν 
ταυτην έννοεϊ τό εκκλησιαστικόν αξίωμα τού διακόνου τής μεγάλης εκκλησίας 
τό οποίον κατείχε πριν χειροτονηθή αρχιεπίσκοπος “Αχρίδος ^ 

Διότι ώς διάκονος δέν θά ήδυνατο νά έχη τό θάρρος νά γράφη είς τό¬ 

νον νουθεσίας πρός άνώτερον άξιωματούχον καί δέν υπήρχε λόγος νά ζητήσΐ) 

άπ* αυτόν προστασίαν τών εκκλησιαστικών συμφερόντων, άφού ώς διάκονος 

δεν διηύθυνε τά τής μεγά?.ης εκκλησίας. 

Έκ τής άναγνώσεως τής έπιστολής καθίσταται φανερόν δη δ Θεοφύ¬ 

λακτος τήν έγραψεν, δπως και τας αλλας επιστο?*ας, ως αρχιεπίσκοπος και 
δη προσεπάθει δι' αυτής νά επηρεάση τόν νεαρόν άξιωματούχον νά λάβη τό 
μέρος τού αρχιεπισκόπου εις τάς γνωστάς διενεξεις του με τους εισπρακτορας 
τών φόρων. Τό ίδιον δυνάμεθα να εϊπωμεν και περί άλλου εκ τών τριών 
γραμμάτων (ΡΐποΙΒ 14), όπου δ αρχιεπίσκοπος εις τόνον οικειότερον άκόμη 
προσπαθεί νά έπηρεάση νεαρόν άρχοντα. Εις τό άλλο τούτο γράμμα αναφέ¬ 

ρει δ Θεοφύλακτος ρητώς περί τής εξορίας του είς τήν έδραν τής αρχιεπι¬ 

σκοπής, εις τήν μακρυνήν “Αχρίδα, ξένην πρός τήν καλλιεργημένην πνευμα¬ 

τικήν ζωήν τής βασιλευούσης. 
Δυνάμεθα λοιπόν νά έλθωμεν εις τό συμπέρασμα δη δ Πακουριανός τής 

14^5 κατά ΡϊηοίΗ επιστολής είναι τό αυτό πρόσωπον μέ τόν Γρηγοριον τον 
Πακουριανόν τόν γαμβρόν τού μεγάλου δρουγγαρίου τής κατά Μεηίβΐαιη 
έπιστολής. Ή δεύτερα έξ αυτών δύναται νά ύποτεθή βτι προηγείται χρονο- 

λογικώς, επειδή έγράφη είς όλιγώιερον οίκεϊον τόνον. Φαίνεται βτι, δταν δ 
νεαρός Πακουριανός έδέχθη εύμενώς τήν πρώτην επιστολήν ( ΜεαΓΒίαβ 7), 

προέβη δ αρχιεπίσκοπος και εις περαιτέρω νουθεσίας και διδασκαλίας 

(Ρΐηείΐΐ 14). 
Ό νεαρός οΰτος Γρηγόριος Πακουριανός, δ γαμβρός τού μεγάλου δρουγ¬ 

γαρίου Νικηφόρου τού Κομνηνου, δεν είναι δυνατόν να ταυτισΟχί με τον 
ομώνυμον μέγαν δομέστικον τής Δύσεως, διότι οΰτος τό 1083 γράφων τό 
Τυπικόν τής κησθείσης ΰπ’ αυτού μονής δμιλεί περί τθΰ γήρατός του * και 
τό 1086 έτελεύτησε τόν βίον του. 'Έχομεν δέ αναμφιβόλους ενδείξεις δτι δ 
Θεοφύλακτος διετέλει τό 1088-1090 άκόμη είς Κωνσταντινούπολιν καΐ ύστε¬ 

ρον μόνον έχειροτονήθη αρχιεπίσκοπος Αχρίδος. Δεν είναι επομένως δυνα¬ 

τόν δ Θεοφύλακτος νά έπέστελλε πρός άνδρα νεκρόν καΐ τεθαμμένον. 

Πρέπει συνεπώς νά παραδεχθώμεν ώς ορθοτέραν τήν γνώμην τών ερευ- 

1 Πρβλ. τόν κατάλογον αρχιεπισκόπων Αχριδών εν Η. Οϋΐζετ, Βογ Ρα- 

ΐΓίΕΓοΐΐίίΙ; νοη ΑοΙίΓΐάΕ, Ι.εΐρζΐ& 1903. σελ. 6-7 : ιγ' Θεοφύλακτος ό έξ Εύρίπου 

ρήιωρ ών και διάκονος τής μεγάλης εχχλ,ηαίας. 
® Τυπικόν, σελ. 8, 7 - 8 ΐ ανάξιος εκ νεότητάς μου και μέχρι τον παρόντος και¬ 

ρόν τοϋ γήρως μον. Αύτόθι 8, 20: τανύν όέ κατά τον γήρως μου καιρόν. 
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νητών ο! όποιοι νομίζουν οτι ό Γρηγόριος Πακουριανός ό γαμβρός του 
μεγάλου δρουγγαρίου, ό γνωστός εκ των επιστολών του Θεοφύλακτου, δεν 
είναι ό αυτός με τόν μέγαν δομέστικον, άλλα νεώτερός του συγγενί^ς. Τοιαΰ- 

την άποψιν υποστηρίζουν ό Όα 03η§:€^ ό V35^1^βν51^^^ ® καΐ ό μητροπολί¬ 

της της Βάρνας Συμεών ^ Ό Όη 03η§·ε και ό V&8^1^βν51^^^ θεωρούν πιθα¬ 

νόν δτι πρόκειται περί υίοΰ του μεγάλου δομεστίκου. 

Εις τό Τυπικόν της μονής του ΙΤετριτζοβου ό κτητωρ της μονής δεν 
όμιλεΐ οϋτε περί τέκνων οότου οΙίτε περί του προαποθανόντος αδελφού του 
*Απασίου ούτε προκύπτει έκ του Τυπικοί! 3ν ΐ^σαν έγγαμοι οί αδελφοί. Λόγος 
γίνεται εις τό Τυπικόν μόνον περί συγγενών καΐ προσηκόντων τφ αιματι* 

και περί του έ| αδελφής γαμβρού Άπασίου *, ομώνυμου του αδελφού του. 

Ουδεις λόγος γίνεται περί συζυγών ή τέκνων των δυο αδελφών. Οί άναφερό- 

μενοι δμως συγγενείς φαίνεται δτι ήσαν πολυάριθμοι. Μόνον μία ενδειξις 

υπάρχει δτι ό *Απάσιος ό αδελφός τοί! Γρηγορίου είχεν απογόνους. Κατά τόν 
Ε. Ρείίί δλη ή περιουσία του Άπασίου περιήλθε διά διαθήκης εις τόν Γρηγό· 

ριον, διατελοΰντα τότε δοΰκα Θεοδοσιουπόλεως®.Έάν δμως εξετάσωμεν λεπτό- 

μερέστερον τήν έν λόγφ εϊδησιν τοϋ Τυπικοΰ’, δυνάμεθα νά βεβαιωθώμεν 
δτι ό Άπάσιος δεν κατέστησε τόν Γρηγόριον κληρονόμον ολοκλήρου τής 
περιουσίας του, άλλα εμνήσθη αυτοί δι* ενός μόνον ληγάτου. Τό δέ ληγάτον 
ή λεγάτον ορίζει δ σχολιαστής των Βασιλικών κατά τόν επόμενον τρόπον: 

« δωρεά έν διαθήκη καταλειφθεΐσα εις δήλωσιν αγάπης ή κληρονομιάς, ϊνα 

λαβών αυτό άνάμνησιν εχη του τελευτήσαντος»*. Πρόκειται λοιπόν περί 
μέρους τής περιουσίας μόνον και είναι πιθανόν δτι τά υπόλοιπα έκληρονό- 

μησαν τά τέκνα του Άπασίου. Δεν δυναται βεβαίως νά άποκλεισθή τό ενδε¬ 

χόμενον δτι τήν υπόλοιπον περιουσίαν του Άπασίου έκληρονόμησαν αί 
άδελφαί του. 

“Όπως και νά έχουν τά πράγματα, δυναται νά άποδειχθή οτι τό δνομα 

^ Σχόλια είς τήν ^Αλεξιάδα, εκδ. Βόννης, τόμ. 2, σελ. 447. 

® Βιβλιοκρισία τοΰ προμνημονευ^εντος έργου τοϋ υδροηεΙίή εις τήν Εφημερίδα 
τοϋ Υπουργείου Λαϊκής Παιδείας 204, σελ. 159 (ρωσιστί) {^χίτη&Ι ιηΐπίδίβΓδΙνΕ 
ηδΓοάπβδΌ ρΓθ5ν$έ0βιιή3). 

® Αί ΙίτιστολαΙ τοΰ Θεοφυλάκτου ’Αχρίδος, αρχιεπισκόπου Βουλγαρίας (βουλ¬ 

γαρική μετάφρασις), Σόφια 1931, σελ. 50. Ή μετάφρασις αυτή μέ είσαγωγήν κοί 
σχόλια έδημοσιεύΟ-τ} είς τόν 27ον τόμον τής Συλλογής (8’]οοηιί^) τής Βουλγαρικής 
Ακαδημίας Επιστημών ( ΒΑΝ ). 

^ 9, 14-15- 9, 18- 19* 9, 20-22· 42. 27.31- 45, 5, 8, 21. 
5 11, 15-18. 

® *Ένθ* άνωτ., σελ. VII. 

’ Σελ. 11, 25 κ.ε. 
®ϋνι Οβη§:ο, ΟΙοδδ. 796. 
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των Πακουριανών δεν εσβησε μέ τόν μέγαν δομέστικον. *Υπάρχει έν μολυ- 

βδόβουλλον τοΰ 12οΐί-13ου αΙώνος μέ τήν έπιγραφήν: 

Θ[εοτό]κε β[οή]^[εί] βλαστόν με τόν Ωακουριάνον^. 

Τό επίθετον Πακουριάνος εμφανίζεται και τόν αιώνα εις τήν Μα¬ 

κεδονίαν ^ Επομένως ύπήρχον καΐ τήν εποχήν καθ* ήν ό Θεοφύλακτος διε- 

τέλει αρχιεπίσκοπος “Αχρίδας άνθρωποι έχοντες τό επίθετον τοΰτο. 

Τοιουτοτρόπως δ Γρηγόριος Πακουριανό; δ γαμβρός τοΰ μεγά?νθυ 
δρουγγαρίου δεν δυναται νά ταυτισθή μέ τόν μέγαν δομέστικον καΐ ασφαλώς 
ήτο εις έκ των συγγενών του. Υιός του δεν δυναται νά θεωρηθή, εκτός εάν 
προϋποτεθή δτι δ δομέστικος είς τό Τυπικόν δεν έκαμε μνείαν τοΰ υίοΰ τοΰ- 

του. Διότι πρός άνθρωπον δ δποϊος ήτο τό 1083 γέρων δεν δυναται ο 
Θεοφύλακτος μετά τήν χρονολογίαν ταΰτην νά γράφη ώς πρός νεαρόν. 

Ό Θεοφύλακτος γράφει εις τόν Γρηγόριον Πακουριανόν ώς είς άνθρω¬ 

πον μέ εξουσίαν· Τοΰ απευθύνεται: 
^Αρά σοι '&ρασνς εγώ καί περιττόζ τήν 7ΐαρρί}σίαν, πανσεβαοτε, οτι 

μήπω μηό^ ίδών, μηδ* δφ&είί, εΜνς νονϋψψής αοι καΗσταμαι^ καΐ πε¬ 

ραιτέρω συνεχίζει: ΦημΙ τοίννν εγώ άνϋρώπων επιστασίαν σε δεδεγμένον 

νέον^, προχωρών δέ λέγει σαφέστερον: Και κατ’ αυτήν μέν ή νεότης χρήμα 
πάντολμον καΐ όραστήριον, δταν δε ή τής αρχής εξουσία παρή, λέγει 

μετά ξίφους, φααίν^. Παρακάτω γράφει δ Θεοφύλακτος: Καί σε μακά¬ 

ριον εγώ τίϋημι, δτι μήπω σχεδόν μηδέ παραγγείλας είς βίου '&έατρον οϋτω 

τοι §αδίαν εοχες πράφασιν τής πρός τόν μέγαν βασιλέα καί βασιλεντην παρ¬ 

ρησίας, τήν πρός τους άρχομένους χρηστότητα^. 

Ή θέσις τοΰ νεαροΰ Πακουριανοΰ είς τήν βυζαντινήν διοίκησιν δεν ήτο 
επομένως ασήμαντος. Περί τής θέσεως αυτής πληροφορούμεθα περισσότερα 
έκ τής άλλης πρός αυτόν επιστολής (Γΐηοίίΐ 14), γραφείσης μέ μεγαλυτέραν 
οικειότητα καΐ παρεχούσης καΐ αυτής νουθεσίας είς νεαρόν διοικητήν. Άπό 

1 Έδημοσιεύθη πρώτον όπό τοΟ Ο. 3 Ο Η 1 ιι ιη δ β γ § β γ, βίδίΙΙο^ΓπρΗίβ άβ 
ΓβιηρΐΓβ 1)7Ζ3.ηίΐη, Ρ&ηδ 1884, σελ. 684, έμελετήθη υπό τοΰ Ν. Βέη, ένθ’ άνωτ., 

σελ. 353-354. Όρθώς ερμηνεύει ό Βέης τό «βλαστόν» ώς απόγονον, ένφ ό 
3οΗ1ηιιιδεΓ^6Γ ενόμιζεν ότι έπρόκειτο περί ονόματος. 

2 Π. Ρβίΐί-ν. Αοίβε ά’ΕδρΗίβΐηεηοϋ, Πετρούπολις 1906, ύπ’ αρι¬ 

θμόν 1 παράρτημα τοϋ 12ου τόμου τών Βυζαντινών Χρονικών (νίζ&ηΐί^δίείΐ ΥΓβιηβπ· 

πίΐί), σελ. XVI: και άπο γαμβρόν τον Πακονριάνον μοδίων δ', εν φ σνκαΐ γ'. 

Πρόκειται περί καταλόγου τοΰ φορολογι-κοΰ άναγρσφεως τοΰ θέματος Θεσσαλονίκης. 

3 ΡΘ 126, 369 0. 
^ Αυτόθι, 
δ ΡΟ 126, 369 Π. 

« ΡΟ 126, 372 Α. 
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ιηζ ϊοΰ νοαμματος προκύπτει δτι ό νεαρός Πακουριανός ησκει τήν 
εξουσίαν του εΐ; τήν περιοχήν τής Άχρίδος, δηλαδή εις τό θέμα τής « Βουλ¬ 
γαρίας » ^ 

"Οτι ή εξουσία του είχε σχέσιν μέ τήν φορολογίαν, δηλώνει ή αυτή επι¬ 

στολή: ^ΑλΧο δέ εστι, δ άπαραιτήτως σε «ίσπραττό,αει^σ καΐ σφοδρότερον ί) 

αυτός ντιοτεΧη σοι τους φόρους, τό μηδόλως νφίεσ^αι κατά τον δίκαιον 

νεωτεριζειν τοΰ πΧείονος Ι'ροΕίτί ΕΙς ιό πρώτον γράμμα άποκαλεϊ ό Θεοφύ¬ 

λακτος τον Πακουριανόν τιαναέβαοτον^ και εις τό άλλο, πανσέβαστέ μοι ίν 
Κυρίφ νΐέ 

'Ως προς τό ζήτημα τί άξίωμα κατείχε ό Γρηγοριος ό Πακουριανός εις 
τό θέμα τής Βουλγαρίας, ύφίσταται γνώμη δτι ήτο διοικητής κατωτέρας 
μονάδος τοϋ θέματος^ ή πράκτωρ των φόρων®. Ή νεότης τοΰ Πακουριανοϋ 
και ο νουθετικός τρόπος, μέ τον όποιον γράφει ό αρχιεπίσκοπος, εκαμεν 
ϊσως τοίις ερευνητας νά μή υποψιασθουν, δτι ό Πακουριανός ήτο διοικητής 
του θέματος. Και δμως, ή προσφώνησις πανσέβαστέ ενδεικνυει υψηλόν 

τοιοϋτον αξίωμα. Τί άλλο εκτός ενός ύψηλοϋ αξιώματος ήδυνατο νά κάμη 
τον σεβάσμιον Ιεράρχην νά προσφωνήση ενα νεαρόν άνθρωπον ώς πανσέβα* 

στον; Ως δούξ τής Βουλγαρίας 0 Πακουριανός συνειργάζετο στενώς μέ τους 
πράκτορας των φόρων ^ 

Τό νεαρόν τής ηλικίας τοΰ δουκός έδωσε τό θάρρος εις τόν αρχιεπίσκο¬ 

πον να τοΰ γραψη ώς διδάσκαλος και νά προσπαθήση νά τόν έπηρεάση διά 
νουθεσιών όπως τόν βοηθήση εις τόν αγώνα του μέ τους πράκτορας. Τοΰτο 
είναι τό ΰπονοοΰμενον των χωρίων περί εΐσπράξεως φόρων καΐ περί τής 
ιδιαιτέρας θέσεως τής εκκλησίας®. "Ενας κατώτερος άξιωματοΰχος δεν θά 
ήδυνατο νά βοηθήση άποτελεσματικώς τόν αρχιεπίσκοπον εις τόν αγώνα του 
μέ τους είσπράκτορας. 

"Οσον αφορά ^όν χρόνον καθ* δν δ Γρηγοριος Πακουριανός δ νεώτε- 

1 Πάλαι την εμαντον ΰρηνών τύχην, ιταναέβαστέ μου εν Κυρίφ νΐέ, και τελχινώδη 

ταντην αποκαλων καΐ δνοδαίμονα, δτι με ψέροναα επι την εσχατιάν ταύτην ερριψεν.,, 

νυν ηδη και χάριτας αύτρ γινώσκειν προάγομαι την έν τοΐς βαρβάροις τοντοις παρασχο· 

μένη κατοίκησιν, δι* ην ακροατήν σε πεπλοντηκα. ^0 και των εν τη μεγάλη πόλει πολ- 

λσΤς τοϋ παντός τιμώμενον μόλις ολίγοις αν εξεγένετο. 

2 ΡΟ 126, 333 0. 
3 ΡΟ 126, 369 0. 

^ ΡΟ 126, 333 Α. 

^ ν&είΠβνεΙιϊϊ, ένθ* άνωτ., σελ. 159. 

® Ζ1&1:3Γ3ΐίί, Ιστορία του βουί^γσρικοΰ κράτους κατά τόν Μεσαίωνα ( βουλ- 
γαριστί), τόμ. 2, Σόφια 1934, σε?.. 270. 

’ Ο. Χ^η^ΐΑΐοε, ΒθϊΙγΜ§6 ζιιγ λνϊΓίδοΙίΕίίδ' υπά δοζίΕΐ^εεοΙιίοΙιΙε Με- 

1ί6(3οηίβπ3 ίηι ΜΐΙΙεΙ&ΙΐδΓ, Μϋηοΐΐβη 1937, σελ. 55. 
8 ΡΟ 126, 372 Β· 333 0. 

ρος ήσκει τήν εξουσίαν τοΰ διοικητοΰ τοΰ θέματος Βουλγαρίας, δυνάμεθα, 

χάρις εις τάς με?νέτας τοΰ διακεκριμένου Βουλγάρου ιστορικού V. Ν. Ζΐα- 

ΐΕΓ3^ί ^ νά έ?^θωμεν εις συγκεκριμένα καΐ σχετικώς ασφαλή συμπεράσματα. 

Βάσει κυρίως τής αλληλογραφίας τοΰ Θεοφύλακτου δ ΖΙδίαΓδΙίΐ προσδιορί¬ 

ζει τούς διοικητάς τοΰ θέματος τής Βουλγαρίας επί Αλεξίου τοΰ Κομνηνοΰ 
καΐ τήν χρονο^νογικήν των διαδοχήν. *0 γυναικάδελφος τοΰ βασιλέως Ιωάν¬ 

νης δ Δούκας διφκει τό θέμα 1090 -1092 περίπου. Μετά τούτον αναφέρει δ 
ΖΙαίατεΙεί τόν Νικήταν τόν Καρικήν (περί τό 1096), παραμένει δε άγνω¬ 

στον, αν ουτος ήτο 6 άμεσος διάδοχος τοΰ προηγουμένου. Οί υπόλοιποι 
γνωστοί διοικηταί διαδέχονται άλλήλους χωρίς χρονολογικά κενά. 

Ούτως έχομεν τόν Νικηφόρον τόν Βρυέννιον (1098-1100), τόν *Ιωάν- 

νην τόν Ταρωνίτην (1103-1105) καΐ τόν Κωνσταντίνον τόν Κομνηνόν 

(1107 -1108)· Είναι λοιπόν αυτονόητον δτι δ Γρηγόριος Πακουριανός ήτο 
δούξ του θέματος τής Βουλγαρίας ή μεταξύ τοΰ Δούκα και τοΰ Καρική, 

δηλαδή τό 1093-1095 περίπου, ή μεταξύ τοΰ Βρυεννίου και τοΰ Ταρωνίτου, 

τό 1100-1103. Αι χρονολογίαι αύται δεν είναι βεβαίως ουδόλως ακριβείς 
καΐ έχουν ώς σκοπόν μόνον τήν γενικήν κατατόπισιν. Έκ τών δυο πιθανών 
χρονολογιών διά τήν διοίκησιν τοΰ Πακουριανοϋ πιθανωτέρα είναι ή πρώτη. 

Τά παράπονα διά τήν διαμονήν μακράν τής βασιλευούσης τά περιεχόμενα 
εις τήν αρχήν μιας τών επιστολών ( Κίη6ίΐ! 14) είναι χαρακτηριστικά διά 
τά πρώτα χρόνια μετά τήν χειροτονίαν τοΰ αρχιεπισκόπου. 

”Ας σημειωθή δτι υπάρχει καΐ έν μολυβδόβουλλον μέ τήν επιγρας>ην: 

[/'^]ρ'^γόΙρι]ος σεβα[ατ]ός και δονξ [δ] Πακονρι[ά]νος. 

Τό μολυβδόβουλλον τοΰτο έδημοσίευσεν έκ τής συλλογής του δ Μοτάΐ- 

ηιαη*, τό παρέλαβε δέ και δ δο1ι1ιιιη56Γ2:βΓ και τό εμελέτησε και άνεδη· 

μοσίευσεν δ Βέης^ 
Επειδή ή προέλευσις τοΰ μολυβδοβούλλου δεν είναι γνωστή, δεν είναι 

δυνατόν νά γνωσθή, εις ποιον Γρηγόριον Πακουριανόν ανήκει. Ο μετεπειτα 
μέγας δομέστικος ήτο δούξ τής Θεοδοσιουπόλεως®. "Ομως και δ δμωνυμος 
γαμβρός τοΰ μεγάλου δρουγγαρίου ήτο κατά τά φαινόμενα δούξ τοΰ θέματος 
τής Βουλγαρίας. Τοιουτοτρόπως τό μολυβδόβουλλον δύναται νά άνήκη και 

είς τούς δύο. 

^ Κυβερνήται καΐ διοικηταί τής Βουλγαρίας έπϊ τοΰ αύτοκράτορος Αλεξίου τοΰ 
Κομνηνοΰ, ΒγζΕσΗποεΙανΐοΕ 4, 1932, σελ. 139- 158 χαί 371-398. 

2 Περιοδικόν τοΰ Ελληνικού Φιλολογικού Συλλόγου Κωνσταντινουπόλεως, τόμ. 

7, σελ. 79, άριθ. 33. 
5 δί^ϊΙΙοβΓ&ρΙιίβ άο Γοιηρίτε δγζΕπΙίπ, Ρ&τίε 1884, σελ. 684. 

4 *Ένθ·’ άνωτ., σελ, 349 -353. 

6 Τυπικόν, σελ. 13, 15. 
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*Η τρίτη επιστολή του Θεοφύλακτου προς Πακουριανόν ( Μουτειαδ 25) 
δεν περιέχει ουδέν το δυνάμενον νά παράσχη πληροφορίας περί του παραλή* 

πτου. Ό αρχιεπίσκοπος συγχωοεϊ εις την επιστολήν ταΰτην τον Πακουρια- 
νόν δι* εν σφάλμα το οποίον οΰτος διέπραξε. *Η επιγραφή, δπως τήν παρέχει 
ή εκδοσις, τφ σεβαατφ Πακονριανω, «γει προς το συμπέρασμα δτι δ παρα¬ 

λήπτης είναι δ αΰτδς μέ τον διοικητήν του θέματος Γρηγδριον τον Πάκου* 

ρΐανον τον γαμβρόν του μεγάλου δρουγγαρίου. Ό αρχιεπίσκοπος προσφωνεί 
τον Πακουριανόν και εις ταΰτην τήν επιστολήν ηανοέβαοτέ μου νίέ 

*Όμως ή ταΰτισις αδτη δεν είναι παραδεκτή, Ιπειδή, όπως έξηκρίβωσεν 
δ υδρθπδΐίΐ]®, δ Οοάεχ ν^ΐΐοαηυε 509 ρα55 II, £. 349 δίδει εις τον Πα- 
κουριανόν τούτον άλλο βαπτιστικόν όνομα. 

*Η έν λδγφ επιστολή κατά τον βατικανόν κώδικα επιγράφεται: Τφ σε- 
βαστφ τφ Πακονριανφ, νίφ (ϊσως: τφ) Νικολάφ. Πρόκειται λοιπόν περί 
άλλου τίνος συγγενούς, περί του οποίου ουδέν περαιτέρω είναι γνωστόν. *0 
ϋδρεηδίίί] νομίζει, δτι δ Νικόλαος Πακουριανός είναι υιός του μεγάλου 
δομεστίκου^ Μέ τήν άποψιν ταΰτην συμφωνεί και δ ν&3ίΙ]€νδ1ζί ^ 

Παραμένει δμως άνεξήγητον, διά ποιον λόγον δ μέγας δομέστικος δεν 
αναφέρει οΰτε μίαν έστω τροράν τά τέκνα του είς τό Τυπικόν, είς τό οποίον 
δίδει τόσας άφθονους πληροφορίας περί εαυτοί καΐ των συγγενών του. 

Έκ τής παροΰσης με?ιέτης δΰνανται λοιπόν νά εξαχθούν τά εξής συμπε¬ 
ράσματα: Έκ τών τριών επιστολών του Θεοφύλακτου των προς Πακουρια- 

νόν επίγραφομένων οΰδεμία απευθΰνεται εις τον μέγαν δομέστικον τής Δΰ· 
σεως. Δυο εξ αυτών (ΜοιΐΓ3Ϊιΐ5 7, Ρΐη£ί:Ι:ΐ 14) έγράφησαν προς τον ομώνυ¬ 

μον Γρηγόριον τον Πακουριανόν, γαμβρόν του μεγάλου δρουγγαρίου Νικηφό¬ 
ρου του Κομνηνοΰ, νέον άνδρα δστις ήρχισε πιθανόν κατά τό 1094 λαμ¬ 

πρόν σταδιοδρομίαν ώς δούξ του θέματος τής Βουλγαρίας. Μία άλλη επι¬ 
στολή εστάλη εις τον Νικόλαον Πακουριανόν, περί οΰ ουδέν λεπτομερέστερον 
δΰναται νά εξακριβωθή. ΚαΙ οί δΰο οΰτοι Πακουριανοι ήσαν συγγενείς 
του μεγάλου δομεστίκου, αλλά δ βαθμός τής συγγένειας των παραμένει ανε¬ 
ξακρίβωτος. 

Ταΰτα είναι τά συμπεράσματα περί τών προς Πακουριανούς επιστολών 
του αρχιεπισκόπου Θεοφύλακτου, δπως δΰνανται νά έξαχθουν βάσει του υλι¬ 
κοί τοί υπάρχοντας σήμερον εις τήν διάθεσιν τών ερευνητών. Τά θετικά 
αποτελέσματα είναι μικρά καΐ διά τά υπόλοιπα περιοριζόμεθα είς πλέον ή 

1 ΡΟ 126, 409 Α, 

2 "Ένθ·* άνωτ., σελ. 11. 

8 “Ενθ* άνωτ., σελ. 14, σημ, 3. 

* "Ενθ’ άνωτ., σελ. 159. 

Αν προς Πακουριανούς έπιστολαΐ του θεοφύλακτου αρχιεπισκόπου Άχρίδος 397 

δλιγώτερον πιθανάς υποθέσεις. Δέν δΰναται δέ νά άποκλεισθή τό ενδεχόμε¬ 

νον δτι μία κριτική εκδοσις τών επιστολών του Θεοφύλακτου θά καταστήση 
άναγκαίαν άναθεώρησιν τών πορισμάτων τοΰτων. 

Αι έπιγραφαί τών Ιπιστολών δέν είναι πάντοτε άξιόπιστοι καΐ ίσως είς 
άντιγραφεύ; νά συνεπλήρωσεν εσφαλμένως τό έπίθετον Πακουριανός διά τοί 
ονόματος Γρηγόριος ε'χων ΰπ* δψιν τον μέγαν δομέστικον. Εις τοιαΰτην 
περίπτωσιν είναι και αΐ τρεις επιστολαι γεγραμμέναι προς τόν Νικόλαον Πα- 

κουριανόν. Προς τό παρόν όμως πρέπει νά περιορισθώμεν εις τό δεδομένον 
υλικόν και νά διακοίνωμεν τόν Γρηγόριον καΐ τόν Νικόλαον Πακουριανόν 
ώς παραλήπτας επιστολών τοί Θεοφύλακτου, εως οΰ ενδεχομένως άποδειχθή 
τό άβάσιμον τής διακρίσεως ταΰτης. 

( ΖΕ0Γ61) ) ΙΙΑΒΟδΠΑν ΚΑΤΙόΐύ 
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ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΧΡΗΣΜΟΥΣ 
ΛΕΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΣΟΦΟΥ 

Ό Εοπε Κηο5 (ΒοοίειίΓ αποίεπ 8βοΓ6ί3ίΓβ εδη- 

μοσίευσεν εσχάτως άξιόλογον μελέτην ύπό τον τίτλον: 1^68 Οτ^οΙεδ άε Ι^έοη 
1ε 33§:ε (ά’^ρτεδ αη ϋντε ά’ΟΓ&οΙεδ ΐ37Ζ3ηΙ:ΐιΐδ ιΙΙιΐδίΓβδ Γέαειηιηεηί: 

άέοοιινεΓΐ:) « Αφιέρωμα στη μνήμη του Μανόλη Τριανταφυλλίδη » ΑΛέηεδ 
1960, σσ. 155-188+17 ολοσέλιδους φωτοτυπίας του κωδικός Υα 43 τής 

Βασιλικής Βιβλιοθήκης τής Στοκχόλμης. 

Ό σ. μετά σύντομον εισαγωγήν εις το πρόβλημα των χρησμών κατά 
τήν βυζαντινήν καΐ μεταβυζαντινήν περίοδον περιγράφει λεπτομερώς τον 
προμνημονευθέντα κώδικα μεταγραφών ταυτοχρόνως τά εμπεριεχόμενα κεί- 

μένα. Τής μεταγραφής του κειμένου τών χρησμών προτάσσει πίνακα παρο¬ 

μοίων κωδίκων, άντλών κυρίως εκ τής βασικής επί του θέματος τουτου μελέ¬ 

της του Ν. Α. Βέη 
Ή παρούσα μελέτη δέν άποσκοπεϊ τόσον εις τήν κρίσιν του άρθρου 

του Β. Κηδδ, οσον εις τό νά υπόδειξη ώρισμένας συμπληρωματικάς πληρο¬ 

φορίας έπΙ χου θέματος τών βυζαντινών καΐ μεταβυζαντινών χρησμών έπΙ 
τή ελπίδι δτι θά προωθηθή Ιη περαιτέρω τό καΐ άλλως πολυπλοκον τοΰτο 

πρόβλημα. 

ΚαΙ κατ* αρχάς μέν τό άρθρον του κ. Κηδδ θά ήτο άναμφισβητήτως 
περισσότερον ενημερωμένον και πληρέστερον, αν ό συγγραφεύς εΐχεν ϊδει τήν 
άνακοίνωσιν τής Α. ϋμηοη Ι^μΙΙμηζί εις τό ΥΠΙ Διεθνές Βυζαντινολογι- 
κόν Συνεδρίαν του ΡΗίεηηο και δέν είχε στηριχθή σχεδόν άποκλεισηκώς 

' Πρβλ. Νίκου Ά. Βέη, ΠβρΙ του Ιστορημένου χρησμολογίου τής Κρατικής 
Βιβλιοθ·ήκης τού Βερολίνου (Οοάεχ Οταεστίδ, £ο1. 62 = 297 ) καΐ του ΰ'ρύλου του 
Μαρμαρωμένου Βασιλια, Βγζ. Νευ^τ. 13,1ιγ5. 13 (1936- 1937), 203 · 244 λς'. 

2 Πρβλ. Αηδείς Βίΐηβιι Β&ΐίδηζΐ, II οοάίοε άεδίί οΓ^εοΙί άί Πβοηβ 
άεΐίει ΒίδΙίοϊβοβ. ΝβζίοπΕίε όί Ραίετιηο, Αίίί άεΐΐο VIII Οοη§Γ633ο Ιηί6Γη&- 
ζίοηβΐθ άί δίπάι Βίζ3πΐΐιιϊ I, ΚοαΠλ 1953, ρρ. 35-39 -|-Τ3ν. VII - VIII (ήτοι 
τέσσαρας φωτοτυπίας εΙκόνων του κωδικός μικρού μεγέθους εν μι§ σελίδι και μιας 
ολοσέλιδου) (= 31ιιάί Βϊζ&ηίΐηί ε ΝεοεΙΙεπίοί VII). Πρόκειται περί του κωδι¬ 

κός I. Ε. 8, Ή ΠίΐΙί&ηζΐ ήγνόει όντιθέτως τήν μελέτην τοϋ Βέη καΐ έπομ^νως δέν 
ήδυνήθη νά έκταθή πέραν τών στοιχείων τά όποια τής παρείχαν ή παρά Μί^πε, 

ΡΟ 107, στ. 1129 ε|. έκδοσις καΐ οί κώδικες του Ρ&ίβηηο κυρίως, καΐ ό Μ&γο. 
01. 3 η. 3 (γρ. 01. VII η. 3. 1), τούς οποίους τάσσει είς τήν σύτήν οίκογενειαν. 

εις τήν προμνημονευθεΐσαν μελέτην τοϋ Βέη, ήτις, καίτοι έκτενεστάτη, δέν 
έξήντλει τό θέμα οΰτε βιβλιογραφικώς οή'τε είς τήν ουσίαν Κ 

Δέν νομίζομεν δ'τι ό σ. ήτο δυνατόν νά έχτ) ύπ’ οψιν του παράλληλον 
μελετην του Οί^ηΐΐ Μηη^ο®, δημοσιευθεϊσαν, ώς φαίνεται, συγχρόνως μέ 
τήν Ιδικήν του* αν τούτο συνέβαινεν ό κ. Κηδδ θά έδει νά γράψη έξ ΰπαρ- 

χής την μελετην του και τότε άναμφιβόλως θά είχε πολύ περισσότερα καΐ 
σπουδαιότερα πράγματα νά μάς εΐπη. 

Έν πρώτοις είς τήν διερευνησιν του προβλήματος πρέπει νά διακρι- 

θοϋν σαφώς οί χρησμοί οί φερόμενοι υπό το όνομα Λέοντας τοΰ Σοφοΰ 
από τών λοιπών τών φερομένων ύπό ποικίλα άλλα δνόματα. Μία τοιαυτη 
διακρισις δεν φαίνεται δύσκολος, καθ’ όσον οί πρώτοι φέρονται κατά τό 
πλεϊστον έμμέτρως, δηλ. εις βυζαντινόν δωδεκασΰλλαβον, πλήν τών ΰπ’ άρ. 

X και XI τής εξεταζόμενης συλλογής, οϊτινες εΰρηνται έν πεζφ λόγφ καΐ δέν 
αποκλείεται νά είναι εμβόλιμοι, παλ.αιάς οπωσδήποτε εποχής^, και συνοδεύον¬ 

ται υπο εγχρώμων συνήθως άλληγορικών παραστάσεων. 

'Έτερον χαρακτηριστικόν τών χρησμών Λέοντος τοΰ Σοφοΰ είναι 0τι 

αρχήθεν ησαν άπηλλαγμενοι εσχατολογικών υπαινιγμών, άφεώρων δέ άπο- 

κλειστικώς εις τας τυχας τής Κωνσταντινουπόλεως και τών αυτοκρατόρων 
της. Τούτων τεθέντων πρέπει νάγίνη κεχωρισμένως ή καταγραφή τής χειρο¬ 

γράφου παραδόσεως τών περί ών ό λόγος ^ χρησμών, άν και πολλάκις τά 

χειρόγραφα χρησμολόγια παρέχουν ποικίλην άνάμικτον ΰλην. Κατά ταυτα 
δεν προάγει την λυσιν τοΰ προβλήματος ή παράθεσις νέων χειρογράφων κω* 

^ Ο Βέης έν τή πολυμερεστάτη μελέτη του δέν εΐχεν ύπ’ δψιν τά δημοσιευ- 

θέντα εν ΝΕ 19 ( 1925), 97 -138 καταλοιπα ΛΘ’ καΐ ΡΙΑ^ τοΰ Σπ. Λάμπρου, οπού 
περιγράφονται χρησμολογικοΐ κώδικες και εκδίδονται κείμενα παρεμφερή ή και ομοιο 
προς τά ύπ’ αύτοΟ έξεταζόμενα, ώς είναι φέρ’ είπεϊν δ Β V 27 XV αι. κώδι| τοΰ 
Τουρινου εχων τα αυτα κείμενα και χας αύτάς εικόνας και περιγραφόμενος έν σσ, 
116 · 125. 

2 Πρβλ. ΟγτίΠ Μεπ§:ο, Τ1ι6 ο£ Ποο ίΐιβ ΐνίβο έν νίζ. ΙπεΙϋυί, 
ΖόοΓπίΙε Γ3άον3, VI, Εβο^τειά 1960. ρρ. 59-93 +2 φύλλα μετά 16 εικόνων ( = Κο- 

οηείΐ άε ΤτανΕυχ - Ιπείίίπί άΈΐυάεδ Βγζβηΐίηεδ - Αε&άειαίε δετΰε άεβ δείεη- 

εεβ). Ο σκοπος τοΰ σ. δεν είναι η διερεύνησις τοΰ προβλήματος τών χρησμών, 

άλλ’ ή άναζήτησις τής αιτίας δι’ ήν οί χρησμοί οδτοι άποδίδονται είς Λέοντα τον 
Σοφόν. *Αφοΰ δέ άποφανθή δτι « ινε ηιιΐ3ί εοηοΐιιόε... Ι^βο VI τνΗ8 ηβΐΤΙιεΓ 
& ρΓορΙιεί ποΓ 6 ηΐ35ίεί2ΐη » (σ. 70 ) συμπεραίνει δτι < ίΐιβ 1ε§εηό&Γ3Γ ίί^ιιτε οί 
Πεο ίΚε ΐνίδβ ατοδε ΤΙιτοη^Ιι α οοηίιΐδίοη ^ίίΐι Ιιίβ 1633 ίΐΐιΐδίτίοιιβ Ιιοιηοηγια > 

[δηλ. Λέοντα τον φιλόσοφον καΐ Μαθηματικόν) (σ. 93). Παρά ταΰτα ό σ. κάμει 
έμπεριοτατωμένην άνασκόπησιν τοΰ δλου θέματος χρησιμοποιών προς τοΰτο και σλα- 
βικάς πηγάς καΐ παρέχων άξιόλογον βιβλιογραφίαν. 

* Πρβλ. Ο. Μ&η2 0, *Ενθ’ άνωτ., σ. 60. 

^ Καλήν αρχήν αποτελεί ή προσπάθεια τοΰ Βέη, "Ενθ* άνωτ., σσ, 215-219 
( Ιστορημένα χρησμολόγια ). 
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δίχων, χωρίς την μνείαν αν οΰτοι είναι ιστορημένοι η οΰ^, και δν ιό παρα- 

διδόμενον κείμενον είναι Ιμμετρον η πεζόν. 

Ή διακρισις της χειρογράφου παραδόσεως δυναται νά χωρήση ετι 
περαιτέρω. Ή όμάς δηλ. των ιστορημένων χειρογράφων διακρίνεται εις δύο 
μικροτέρας ομάδας: την των παλαιοτέρων και την των νεωτέρων, άτινα δια· 

κρίνονται διά τήν προσαρμογήν των χρησμών συμφώνως προς την νέαν 
κατάστασιν, την διαμορφωθεΐσαν εις τήν *Ανατολήν μέ την εμφάνισιν και 
τάς κατακτήσεις των Τούρκων, *Απ6 τήν τελευταίαν ταύτην ομάδα προέρ¬ 

χονται οΐ επί τό δημωδέστερον γεγραμμένοι χρησμοί, οι οποίοι αφορούν 
κυρίως εις τήν άνάστασιν του γένους, τήν άνάστασιν τού « Μαρμαρωμένου 
Βασιλιά» και τήν καταστροφήν τής Ό-θωμανικής Αυτοκρατορίας. ΟΙ χρη¬ 

σμοί άφ* ετέρου τής δμάδος των παλαιοτέρων χειρογράφων δύνανται μετ’ Ιπι· 
σταμένην ερευνάν νά διακριθούν επίσης εις τούς χρησμούς τούς συνδεόμε¬ 

νους μέ τήν τύχην τής δυναστείας των Κομνηνών και εις τούς αφορώντας 
εις τήν άλωσιν τής Βασιλευούσης υπό των Φράγκων και τήν Λατινικήν 
Αυτοκρατορίαν τής Κωνσταντινουπόλεως. 

*Η ερευνά τής όμάδος τών παλαιοτέρων χρησμών έχει επί πλέον νά έ|6- 

τάση καί δύο ετερα προβλήματα: α) Τήν σχέσιν τών χρησμών τούτων μέ 
τούς χρησμούς τούς μνημονευόμενους υπό τών ιστορικών (Νικήτα Χωνιά- 

του, Γρήγορά, Χαλκοκονδύλη κλπ. και β) τήν σχέσιν αυτών μέ τά ν»!:!· 

οίπία Ροηΐίίίοϋΐη, άτινα άπέρρευσαν άναμφιβόλως εκ τών χρησμών Λέοντος 
τού Σοφού ^ 

Μόνον τοιουτοτρόπως και διά τής μελέτης τής μετρικής μορφής τών 
δωδεκασυλλάβων -θά είναι δυνατή ή κατά προσεγγισιν χρονολόγησις τών ιαμ¬ 

βικών τουλάχιστον χρησμών, τών καΐ άρχαιοτέρων ^ 

1 ’Απαρίύ-μησιν κωδίκων περιεχόντων χρησμούς ευρίσκει τις παρά : α) Κηιπι- 

3, 01ι β Γ, ΟΒΙ,2, ρ. 028 - 629 και 809 ( μεταφ. Γ. Σ ω τ η ρ ι ά δ ο υ, Β', σ. 446 - 447 

κοί Γ', 49 έ|.). β ) Ν. Α. Β έη, "ΕνΟ·* άνωτ., σ. 211 κσΐ σημ. 5 έ|. { καΐ πολλαχού 
τής μελέτης αύτοΰ). γ) Σ π. Λάμπρου, ΝΕ 7 (1910), 339, 10 (1913 ), 203, 296, 

14 ( 1917), 232, 240, Π ( 1923), 252, 293, 19 (1925), 97 -138. δ) Είς τάς προ- 

μνημονευθείσας μελετάς και Ιδία είς τήν τού Ο. Μ 3 η β' ο, Ένθ-’ άνωτ., σσ. 79 - 80. 
ε) Ο. ΜθΓ3νθ5Ϊ1^, Β5τζ3πΙίηοίιΐΓ0Ϊ03, Ρ ( 1958 ), ρ. 470 (ολίγοι μόνον). 

^ Είς μίαν βασικήν ερευνάν τού προβλήματος πρέπει νά γίνη επιμελής συλλογή 
δλων τών χωρίων τών Ιστορικών και τών χρονογράφων τών άπηχούντων ή ερμη- 

νευόντων παλαιοτέρους ή νεωτέρους χρησμούς. Πρβλ. κατωτέρω, σ- 404, ένθα δ λόγος 
περί τών εκδόσεων άρ. 7. 

^ Πρβλ. Αηβ^^βίδ. ϋαηβα ί,α,ϋΆηζί, I ν3ΐΐοίηί& ΡοηΙίϋαυιη βά ηπ 
οοάΐοβ ιηοητεβίοδε άεΐ εες. ΧΙΠ - XIV, έν ΑΙΐί άεΐΐα Ε. Αοοαάειηίμ άί Βοίεηζβ 
ΙνβΙίβΓε β Ατί! άί Ρ^Ιεπηο, 3. IV, V, ΙΙΓ, ΡαΙβΓίηο 1943. Πρβλ. επίσης Ο. 

Μβηβ;ο, *Ένθ·’ άνωτ., σ. 62. 

* *0 ΒοτιεεεΙ: υποστηρίζει οτι τούλάχιστον οΐ πρώτοι 10 χρησμοί συνετέθησαν 

15 - 6 -1961 
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Βεβαίως ούτε δ Β. Κηοδ ούτε ό ούτε ή Ι,ΆίίΆηζί προετίθενχο 
νά λύσουν οΰτω τό πρόβλημα’ είναι όμως αρμόδιοι εις τούτο, αφού τους 

άπησχόλησεν ήδη ίκανώς, ώς φαίνεται, τό θέμα, 

Είς τούς ήδη γνωστούς ιστορημένους κώδικας, δέον δπως προστεθούν 
και οί έζής δύο:α)να1. ^γ. 1713, XVI ε. ίί. β1-68ν. Τού κωδικός τούτου 
περιγραφή εύρηται είς τον ήμιτελή παραμείναντα Κατάλογον τών Βατικα- 

νών Κωδίκων 1684- 1817 τού αειμνήστου διδασκάλου μου Οϊγο Οΐαη- 

ηοΠΐ ευ σελ. 81, έχει δέ ώς ακολούθως: «{ίί. 61-68ν) ΕβοηΪΒ VI 8θ/- 

ρίβηϋΒ ίηιρβναΙοΗ8 οτειοιαίδ I - XVI ΪΓΠ3^ίηΐ1)ΐΐ5 ραΙοΙίΓΟ άερΐοΐΐε ΐη· 

Ιαείταία (Ρ.Ο. 107, 1129- 1140 ε1 οί. 1151-1158)». Δυστυχώς περισσό¬ 

τερα δεν άναφέρονται περί τού κωδικός τούτου, β) ναί;. 2269, XVI 5. ίί. 

349-306. Τό χειρόγραφον τούτο δέν έχει περιγραφή εΙσέη· έχει εγχρώμους 
εικόνας επίσης καΐ ανήκει είς τήν οικογένειαν τών χειρογράφων τών χρη¬ 

σμών, είς ήν ανήκει καΐ τό τού Ρδίεηηο. "Εχει τήν αυτήν διάταξιν και τούς 
αυτούς τίτλους. Υπάρχει επίσης αντιστοιχία τών ονομάτων τών σουλτάνων 

προς τάς εικόνας καί τών δύο τούτων κωδίκων^. 

Οί ώς άνω δύο κώδικες δέν έχουν εισέη μελετηθή και πρέπει νά γίνουν 

άντικείμενον Ιδίας έξετάσεως προς διακρίβωσιν τής καταγωγής των και τής 
συγγένειας των προς τούς λοιπούς τού αύτοΰ περιεχομένου καΐ ενδιαφέροντος. 

Έπισημαίνομεν τέλος μνείαν χρησμών εν «Ραςιΐ6ΐ;3 ηοη ίπνοιιΐο* 

πέδ» τής Βασιλικής Βιβλιοθήκης τής Κοπεγχάγης ^ διαφόρων προφανώς 
τών τής συλλογής τής περιεχομένης εις τον κώδικα 2147 Δεν διευκρινίζεται 
αν υπάρχουν και οί ενδιαφέροντες ημάς χρησμοί, παραλλήλως προς τούς τών 
πατριάρχου Σχολαρίου, Θεοφίλου, Ριζινοΰ (δΐε), Δανιήλ μοναχού κλπ. . 

περί τό 1180. *0 Μπη&ο τούνσντίον υποστηρίζει « ΤΐΐΒΪ ίΕβ θΓ3θ1β5 τνθτε 3ΐΓ63άν 
ϊη εχϊδΐβτιεε δγ ίδβ δθ^ΐηπία^ οί ίδβ ΙτνεΙίίΙι οεηίιΐΓ}^ (σ. 65, πρβλ. κσ'ι σ. 62). 

1 Ό τίτλος τού κωδικός τούτου έχει ώς εξής: < Χρηομοι τον εναφατάτου βασι- 

λέως ?<(νρσ)ν Λέοντος τον φιλοσόφου αφ τ&ν μελλόντων βασιλενοαι αγαρηνων εν τφ 
Βυζαντίφ και περί τον ειρηνικού βαοιλ.έως (ί. 349γ ). *0 αύτος τίτλος ευρητσι και έν 
Μαρκιανφ κώδικι ΟΙ. ΥΙΓ, 3, ί. 1γ. Πρβλ. Σ π. Λάμπρον, ΝΕ 19 (1^5), 110- 

111 καί Ε&ΐΐαηζί, II οοάίοε..., “Ενθ·* άνωτ., σ. 37 και σημ. 1. 'Ο πλήρης τίτλος 
χοδ κωδικός του Ρ&ίσπηο είναι ι Χρησμοί τον εύσεβεστάτον βαοιλέως κ(υρσ)ν Λέοντος 
τον σοφωτ(άτον} περί τής Κωνσταντινουπόλεως». Πρβλ. Σ,Άϋ&ηζί, “Ένά άνωτ., 
Τμν. VII, Ρί^. 1 και Β έ η ς, “Ενά’ άνωτ., σ. 21δ, όπου δμως ούχΙ πλήρης 6 τίτλος. 

* Πρβλ. Αά& ΑάΙβΓ, δυρρΙέαιεηΙπΐΓβ 063 πΐδ8 2Γ€05 άε \λ 
ΒίΤοΙϊοΐΙΐθφϋε Γογκίβ άε Οορεπ1ΐ3ειΐ6... (ΠεΙ Χ§1. Οαπδΐίΐε νϊάθΠδΙίαίϊεΓΠθδ 
36ΐ3ΐίαΐ>3 δΙϊπίΙεΓ... II, 5), Οορεηΐι&^αε 1916, ρ. 326. 

® Πρβλ. Οΐι. Ογ3ιιχ, ΙΙαρροΓί εατ Ιβδ ιπδδ ^τεοβ άβ ΟορεπΕδεπε... έν 
ΑΓοΗινεδ άεδ Μΐδδίοπδ δείεηΙίΗςυεδ εΐ ΙίτΐέΓαίτεδ, III δέτιε, Ι. VI (1880), 219. 

4 Ένταΰάα δέον δπως μνημονευθ·ή καί ό Ρετίδ. 8ιιρρ1, £Γ. 1202, XVI δ., £. 

ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒνΖΑΝΤΙΝΩΝ ΣΠΟΥΑΟΝ 'Βτβς Λ’ 26 
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Δεν -θά ήτο επίσης άσκοπος διά τον μέλλοντα ερευνητήν καΐ ή μελέτη 
του χρησιμολογίου του συνταχθέντος ΰπδ Παϊσίου Λιγαρίδουοστις φαί¬ 

νεται δτι πολ?.ά Ι'λαβεν εκ των χρησμών Δέοντος τοί) Σοφοΰ ^ 

Σχετικώς μέ τάς εντύπους® Ικδόσεις Οά ήθέλαμεν έπιπροσΟέτως νά παρα- 

τηρήσωμεν τά άκό^ΛυΟα; 

ϊ. *Η πρώτη εκδοσις τής Β^^5^ίΆ {1596) έγένετο έπι τη βάσει τοΰ κωδι¬ 

κός Μεγο, οι. VII, 3 και είναι μετάφρασις μόνον εϊ; την λατινικήν και τήν 
ιταλικήν γλώσσαν ^ Χαρακτηοιστικαι είναι αί παρανοήσεις εις τήν λατινι¬ 

κήν μετάφρασιν τοΰ τίτλου, δπου δ « ειρηνικός » βασιλεύς γίνεται « ει§^9.Γ6Π0 » 

ή δε λέξις ανρον (ή κυρίου) Δέοντος τοΰ Φιλοσόφου άναγινώσκεται κατά καΐ 
ή φράσις μεταφράζεται « οοπίτα Ι^εοηεηι ΡΙιίΙοΒορΗυπι». Έν τή έκδόσει 
ταυτη ό χρησμός XIV επλάσθη υπό τών έκδοτων δι* επικαιρότητα καΐ εμπο¬ 

ρικούς λόγους ^ Ό χρησμός οΰτος εν συνεχείφ παρε?^ήφθη υπό τοΰ 
καί εκεϊθεν υπό τοΰ Μί^Π0. 

2. Ή ώς άνω εκδοσις, λιατινιστί μόνον, επανελήφθη τό επόμενον έτος 
1597 υπό τον τίτλον « ΑοΙμ Μεοΐιπιείί I δ^ΓειοεηοΓαιη ρτίποίρίδ... νδίίοί· 
πια δενοη ε1 Γ^εοηίδ... Ρ3γ Τΐιεοάοηιηι εϊ Ιο. ΙδΓμεΙεπι άε Βτγ ίτμίΓεδ»®. 

41, δστις περιέχει τον περί άναστάσεως τής Κωνσταντινουπόλεως χρησμόν ( πρβλ. 

Ο Η. Αδίτηο-Μ. Ι^οιιϊδβ Οοπο&δίγ, άεδ ιΠΣΐηνίδςΓίίδ βτσοδ 
(ΙΙΙε ρ&Γίίε ) δυρρΙόιηεηί ετεο, Ιοιηβ ΠΙ, Ρατίδ 1960, ρ. 380. 

Αξία Ιδιαιτέρου λόγου είναι ή μνεία κωδίκων έμπεριεχόντων χρησμούς « φν}νν- 

ραδσνς » τοΰ Δέοντος καΐ τών λοιπών τών φερομένων ώς συγγραφέων χρησμών έν χει· 
ρογράφφ καταλόγφ άποκειμενφ εν τή Βιενναίςι βιβλιοθήκη ΰπ’ άρ. ΧΟνίΙΙ. Τών 
μνημονευόμενων τούτων χειρογράφων δεν έχει γίνει είσετι ταύτισις πρός τούς ήδη 
γνωστούς κώδικας, τό πιθονώτέρον όμως είναι δτι άπωλέσθησαν ή λανθάνουν ακόμη. 

Πρβλ. Κ.. ΚοβΓδΙβΓ, ϋβ αηϋίςιιίΐαίϊΐϊΐΐδ οΐ 1ί1>ΓΪ3 ηίΛηαδΟΓίρΙίδ ΟοηδϊαηΙίηορο- .1 

Ηίαηίδ οοηιΐϊΐεηΐΛΐΐο εν ΙποαΙΙ&β Ι/ίΙΙεταηιπι υηίνοΓδίΙαίί ΕδετΙι&Γόίααε Ο&γο- : : ! :ί 
1ία36 Ταΐ3Ϊη8·εη8ΐ εδοτει 3360ΐιΙ&π» ητίδ-Γΐ»... Κ,οδίοοίιϋ { 1877), σσ. 24, κδ', 25, β' 
και 29. Πρβλ. καί Μαη^^ο, “Ένθ’ άνωτ., σ. 80. 

^ Περί τοΰ άνδρός πρβλ. Κ. Άμάντου, Παΐσιος Λιγαρίδης, ΈΕΒΣ 13 

( 1937 ), 224 -229 καί Ο. Μ&η§ο, ΤΙιε Ηοπι&ΐΐββ οί ΡΙιοΙίυδ ΡατηδΓοΗ ο£ Οοη- 

δίαπίΐπορίε, Ηατν&τά Πηΐν. Μδδδ. Μβδδ. 1958, ρρ. 12-15 (έν σελ. : ;βί· 
13, σημ 34 άπασα ή περί Λιγαρίδου βιβλιογραφία). 

2 Πρβλ. Ο. Μαπ^ο, ΤΙιο Ι,β^επά... κλπ. "Ενθ” άνωτ., σ. 86 έ|., δπου γίνε- 
ται διεξοδικός λόγος περί τοΰ κώδικος καΐ περιγραφή. : 

® Διότι υπάρχουν, ώς φαίνεται, και χειρόγραφοι εκδόσεις, ώς είναι 6 Βατοο. §γ. · 

170 γράφεις υπό Ρταπαβδοο Β&ΓΟΖζί τό 1577 έν Κρήτη και έμπλουτισθείς υπό λατι¬ 
νικής μεταφράσεως κοσμηθείς δέ και διά 24 ολοσέλιδων εικόνων. Πρβλ. Ο. Μ α η § ο, 
"Ενθ’ άνίτίτ., σσ. 78- 79 καί Β. Λαούρδα, Κρητ. Χρον. 2 ( 1948 ), σσ. 539*540. 

* Πρβλ. ΤειίίαΏζί, "Ενθ’ άνωτ., σ. 35-36. 

5 Πρβλ. Αυτόθι, σ. 37 και Μηπ^^ο, “Ενθ’ άνωτ., σσ. 81 καί 82, δπου παρε- 

λείφθη, κατά λάθος προφανώς, ή παραπομπή είς τήν μελέτην τής Εβίΐ&ηζί. 
® Πρβλ. Ο. Μαηβο, “Ενθ’ άνωτ., σ. 82. 

Παρατηρήσεις εις τούς Χρησμούς Λέοντος τοΰ Σοφού 

3. *Η εκδοσις τοΰ Ε&ιη^εοΐί: 1655 (β'εκδοσις έν Βενετίφ 1729) περιέ- 

λαβε χοι τήγ παράφρασιν τών αυτών χρησμών την περιεχομένην είς τον 
κώδικα τοΰ ΑιηδίεΓίΙ&ιιι. Ή παράφρασις περιελήφθη κατόπιν είς τήν Πατρο¬ 

λογίαν τοΰ Μί§;πε, ανάγεται δέ υπό τοΰ Μαη§:ο, τουλάχιστον ή τών πρώτων 
χρησμών, εις τόν XIV αί. ή τάς άρχάς τοΰ XV, ενφ ο νεδεΙονδΙίί] την θειει 
είς τήν Ιποχήν τής Λατινικής Αυτοκρατορίας τής Κωνσταντινουπόλεως ^ 

4. Τό λατινικόν κείμενον τών χρησμών μετά γαλλικής μεταφράσεως 
|ί:: χμι εγχρώμων είκόνων έδημοσιευθη τό 1662 εν Παρισιοις υπο τον τίτλον: 

Ρ « Τ3.51θ^αχ ρτορίιείΐςηεδ άεδ ετηρετεαΓδ βενειε εΙ Ι,εοπ ανεα ΙεαΓδ ερΐ- 
Ι;.;· §^Γ£ΐιηιηεδ ρΓεάΐδππε Ιμ τμγηε άε 1& τηοη&ΓοΙιίε άεδ Τατοδ... ρ&Γ Α. Χ1ιο· 

ιη&δ » έν παραρτήματι τής « Ηίδίοΐτε ^εηεταίε άεδ Τατοδ », ένθα καΐ γαλ- 

Ιί; λική μετάφρασις τοΰ Χαλκοκονδΰλη ^ 

I 5. Τό 1716 έν νβΓοηα τής Ιταλίας έκυκλοφορήθη βιβλίον υπό τόν τί¬ 

τλον ΑΠιΐδΐοηΐ ά’αίοαηε ρΓεάίζίοηι ίοΐΐε άε Τ,εοηε ε δενετο, ΐιπρεΓ&<1οΓΪ 

άΐ Οοπδίαπϋΐηοροΐΐ... 
6. Τό 1767 έν Βενετίςι έξεδόθη :« Βίβλος Χρονική περιέχουσα τήν Ιστο¬ 

ρίαν τής Βυζαντίδος, μεταφρασθείσα έκ τοΰ ελληνικού είς τό κοινόν ήμέτε- 

ρον ιδίωμα παρά Πωάννου Στάνου»^* ως παράρτημα τοΰ IV τόμου καΐ έν 
σσ. 470*487 εύρίσκομεν πλήν τοΰ κειμένου τών χρησμών κατά λέξιν μετά- 

φρασιν (ποιηθεΐσαν προφανώς υπό *Ιω, Στανου) και παροφρασιν αλληγο* 

ρικήν ^ Και ή έκδοσις αΰτη έβασίσθη είς τήν τοΰ Ι,αιη^εοΐζ κατά πάσαν 

πιθανότητα, διότι έπεται τοΰ Κωδινοΰ ώς καΐ εκείνη®. 

7. Τέλος μνημονευτέοι ο 01ι. Βιι Οαπβτε, δστις περιέλαβεν ένα χρησμόν 
(Κποδ, σελ. 177- 178 ), και ό ΜειίΓδίτΐδ, οστις παραθέτει εκφράσεις εις τό 
Λεξικόν του ειλημμένος έκ τής παραφράσεως τοΰ Ρυζανοΰ^ Σημειωτέον δτι 

^ Αύτόθι, σ. 61 και σημ. 9. 

2 Αύτόθι, σ. 82. 

3 Αύτόθι, σ. 83. 
^ Περί τοΰ άνδρός πρβλ. Ν. Γ. Σ β ο ρ ώ ν ο υ, Ιωάννης Στάνος, Άθηνά 49 

( 1939 ), 233.24-2. 
5 Τόσον τό κείμενον δσον και ή άλληγορική παράφρασις ομοιάζουν πρός τήν 

έκδοσιν Στεφανίτζη. 
6 Πρβλ. έ. Πβ^Γ&ηά-Γ/· Ρεΐϊΐ-Η. ΡβΓποί, ΒΐΰΙϊοδΓαρΙιίε Ηεΐΐβ- 

πΐφτιε... άια ΧνΐΙΙ^ δΐέοΙε, II, Ρ&η3 1928, ρρ. 59-62. Ό Ο. Μαπ^ο, "Ενθ* 

άνωτ., σ. 83, προσγράφει τήν Βίβλον Χρονικήν εις τόν *Α(γάπιον) Λοβέρδον. Ό άνήρ 
δμως οΰπος δεν είναι εί μή άπλοΰς διορθωτής τών δυο πρώτων τόμων, ένφ τών τόμων 
III και IV διορθωτής φέρεται ό Ιεροδιάκονος Σπυρίδων Παπαδόπουλος. 

’ Πρβλ. ^ Μ&η§ο, Ένθ* άνωτ., σ. 83. Τό δνομα τοΰ < νοταρίου κνρον 
Ίωάννον τοΰ ‘Ρυ^ανοϋ » ώς μεταφραστοΰ χρησμών « Θεοφίλου πρεσβντέρου 'Ρωμαίων 
και κληρικόν τής Μεγάλης εκκλησίας τής Ωαλαιας 'Ρώμης > μετά εικόνων τών δύο 
τούτων άγνωστων άλλοθεν ( πιθανώς δέ καί πλασμάτων τής φαντασίας τών άντι- 
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ή τελευταία αΰτη πορΓΐφρασις είναι διάφορος της παλαιάς άνωνΰμου παρα- 

φρασεως των χρησμών Λεοντος τοΰ 2οφοΰ. Ένταΰθα θά έδρεπε νά μνημο· 

νευθοΰν καΐ οί χρησμοί των ιστορικών καΐ τών χρονογράφων, οϊτινες αέρι- 

συνεί^εγησαν εις την Παλατινήν "Ανθολογίαν. (Πρβλ. ΕρΐδτμιπχηαΙιμη) Αη- 

ίΐιοΐο^ΐμ Ρμίμίΐημ (Οομ^^ηγ) III (1890), Αρροηάΐχ VI, άρ. 270-276). 

Σημειωτεον δέ οτι πάντα τά επιγράμματα { 323) τοΰ παραρτήματος VI είναι 
χρησμοί. Τό ΰπ’ άρ. 225 περί άναστάσεως ΚΠ. Ιηο. Βύζαντος αυλή... 

Εΰρηται δε προφητεία τετυπωμένη λίαν ενωρίς, ενωρίτερον ακόμη και 
τής α'εκδόσεως τής ΒΓοεαα, εν τφ εργφ του Οΐον&ηηί ΑηΙοηΐο 
Μοημνΐηο, I Οίηςαε ΙιΙϊΓί ιΐεΐΐμ Ιε^τβ-β, Γθ1ϊ§·ΐοη€ εΐ νΐίμ άεί 'ΤαΓοΗΐ εϋ 
άεΐΐμ οογΙιθ... οΐίτε εΐο, ηπΆ ρτορίιείίμ άε’ΜαΙιοπιεΙτΙμηί, ε<3 αΐΐτε οοεε 
ίαιεΠεδοΙιε, Ιτμάοΐίε άμ Μ. Εοάονΐοο ϋοιηεπΐοείιΐ. Ιπ νεηεζΐα 1548. 

Δεν δυνάμεθα νά γνωρίζωμεν άν αί προφητεΐαι αί μνημονευόμενοι εν 
τφ εργφ τούτφ σχετίζωνται με εκείνας αι όποϊαι προσετεθησαν εν τελεί τής 
έκδόσεως τής ΒΓθδαΐα ( πρβλ. Ι,αΙΙμηζΐ, "Ενθ* άνωι. σ. 35). 

8. Ό Ν. Α, Βέης περιγραφών τήν εκδοσιν τοΰ Π. Στεφανίτζη * λέγει 
δτι οΰδέν ασφαλές γνωρίζει περί τής τύχης τοΰ χειρογράφου του*. ΈπΙ τή 
εΰκαιρίφ τής άναζητήσεως ετέρου χειρογράφου έργου τοΰ αΰτοΰ Στεφανί- 
χζη® ευχής έργον θά ήτο νά άναζητηθή και τό έν λόγφ χειρόγραφον ή έπι 
τή βάσει τής έκδόσεώς του νά έπιχειρηθή ή ταυτισις αΰτοΰ προς τά ήδη γνω¬ 

στά χρησμολόγια, άν δεν λανθάνη που ακόμη εν Έλλάδι ή εν τή ξένη μετά- 

πωληθέν εν τφ μεταξύ. 

9. Τόσον δ Κηο3 (σ. 163) δσον και ό Βέης (σσ. 216-217), οθεν ό 
πρώτος αντλεί, αναφέρουν τό χρησμολόγιον τής συλλογής τοΰ Αίοχΐδ δθΓΟΌ 
ϋνμΓοί χωρίς νά δηλοΰν άν τοϋτο έξεδόθη. Ό Βέης άναφέρει δτι περιε- 

γραφή και ήρμηνεύθη υπό τοΰ Δεστοΰνη. Πάντως αι σελίδες εϊς τάς οποίας 
παραπέμπουν καΐ οί δυο ερευνηταί είναι τόσαι ώστε νά επιτρέπουν τήν ΰπό- 

θεσιν οτι πρόκειται μάλλον περί εκτενούς περιγραφής, τοσοΰτφ μάλλον καθ* 

δσον και δ ΚηιιηόμοΙιΟΓ δμιλεϊ περί « δημοσιευσεως» ^ 

Τό αυτό πρέπει νά λεχθή και περί τοΰ κωδικός τής Κοπεγχάγης, διά 

γραφεων) προσώπων ενρητοι έν Βερολινίφ κώδικι { πρβλ. Βέης, Ένθ* άνωτ., 
σ. 223 - 224) και έν κίδδικι Β. V. 27 του Τουρίνου ( πρβλ. Λάμπρος ΝΕ17 
( 1925 ), 117 ). 

1 Περί τοΰ άνδρός πρβλ. Αναστασίου Δ. Λιγνάδη, Πέτρος Στεφάνι- 
τξης..., Νέον Άθήναιον 2 (1957), 55 - 70 (εν σσ. 64 -66 ή διαθήκη τοΰ Στε- 
φανίτζη }. 

2 Πρβλ. Ν. Α. Βέης, *Ένθ’ άνωτ., σ. 218. 

* Πρβλ. Σ π. Άσδραχά, Τό βιβλίο τοΰ Π. Δ. Στεφανίτζη γιά τό Μεσο¬ 
λόγγι, Αΐτωλικά Γράμματα 1 (1960), 113 -115. 

* Πρβλ. ΚτυιηδαοΙιβΓ-Σωτηριάδου, "Ενθ' άνωτ., Β', σ. 447, 7. 
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τον όποιον δ αυτός Κηιιη5μοίΐ0Γ γράφει δτι έξεδόθη άποσπασματικώς ^ Είς 

τούς έκδότας τέλος εκτενών αποσπασμάτων καταλεκτέοι και οι Λάμπρος 

καΐ Βέης. 

Κατόπιν τών γενικών τούτων παρατηρήσεων έρχόμεθα εις τά έπΙ μέ¬ 

ρους σημεία τής μελέτης τοΰ κ. Κηδδ. ^ ^ 
Σελ 161-162, σημ. 4. *0 σ. δμιλών περί βιβλίων δεχθέντων επιδρά* 

σ,ν χον -Αγοιθαγγέίου αναφέρει χαΐ έ’ργον τοϊ « ρεοίεδδειίΓ 61 Γΐΐ53θρ1ιίΐ6 

Ν. Τζ&ΓϊζαΙζίδ (πιοη οη 1772 ) ». "Ελλην συγγραφεύς υπό τό ώς άνω δνομα 
δεν είναι γνωστός. Προφανώς πρόκειται περί τοΰ Νικολάου Ζερζούλη ή 
Ζερτζοΰλτ, γράψανιος περί ιό 1767 έρμηνεία(ν) ηερί άναατάο,ως Κων-^ 

οταντινουπ6λ£ως ούντομον είς τούς χρησμούς Λέοντας του Σοφον» ( περί 

ταϋ άνδρός καΐ τοΰ έργου του άντι παντός άλλου πρβλ. Α. X α τ ζ η μ ι Χ α λ η, 

Οί εν Τφ Έλληνοσχολείφ Μετσόβου διδάξαντες καί διδαχθέντες, έν Πωαν- 

νίνοις 1940, σελ. 38 εξ·). 
Σελ. 162, σημ. 2. «Νοΰδ η€ οοηηαίδδοπδ οο πα^τιαδοπΐ ςιιε ρμτ ΐ3 

άεδσήρΐίοη δε ΜειΠΐπί». Ύπήρχεν όμως ή μελέτη τής Εμί:1:&ηζΐ {πρβλ. 

ανωτέρω, σ. 398, σημ. 2). , > 
Σελ. 162-163, σημ. 3. *0 σ. γράφει οτι τούς δύο κώδικας, ήτοι τον 

Β^γοο. 170 καί τόν Εαηά. ( γρ. Π&ηά.) 27, γνωρίζει μόνον έκ τοΰ κατα¬ 

λόγου τοΰ Οοχε. Καί περί μέν τοΰ πρώτου (Βατοο. ΙίΟ) διέλαβεν δ Β. 

Λαούρδας έν Κρηηκοίς Χρονικοΐς. 2 (1948) 539-540. Περί δέ τοΰ 
δευτέρου 27) δεν είναι βέβαιον άν είναι ιστορημένο; ώς οί άλλοι 
μεθ* ών συναναφέρεται. “Αλλως χρησμολόγια υπάρχουν καί άλλα έν τη αΰτή 

Βιβλιοθήκη (πρβλ. Μ&η§;0, “Ενθ’άνωτ., σ. 79). ^ , , . -ρ 
Σελ, 163, άρ. 4 καί σημ. 1. Είναι επίσης αμφίβολον άν τό υπο Γεωρ¬ 

γίου Κλόντζα τό 1590 ίστορηθέν χειρόγραφον τής Μαρκιανής Βιβλιοθήκης 

περιέχη τάς εικόνας περί ών γίνεται λόγος έν τή μελέτη τοΰ κ. Κηδδ*. 

Αΰτόθι, άρ. 5 καΐ σημ. 2, Περί τοΰ Μητα. 01. VII, 3 ή^παραπομπή 
εις τόν Κηιπι5&ο1ΐ6Γ σήμερον δεν είναι αρκετή. Τόν κώδικα τούτον, εφ ου 
έστηρίχθη ή έκδοσις τής ΒΓεδοΐη τό 1596 (πρβλ. άνωτ., σ. 402), περιεγραψε 
και ό Λάμπρος® καΐ έ'λαβεν ΰπ* δψιν της ή είς τήν μελέτην της. 

V Αυτόθι, σ. 446. 
2 ΕΙς τά ύπό τοΰ Μαιι^ο γραφόμενα περί τοΰ κωδικός τούτου ( σ. 80) προσθε¬ 

τέα και ή μελέτη του Β. Λαουρδα, Ό Μαρκιανός κώδι| τοΰ Γεωργίου Κλόντζα 
και οΐ περί Κρήτης χρησμοί, Κρητικά Χρονικά 5 (1951), 231-245- 

8 Πρβλ. Σπ. Λάμπρος, ΝΕ 19 ( 1925), 110- 113. *0 Λάμπρος δεν σημειώ¬ 

νει δτι ό κώδιξ άποτελεϊται έκ τριών μερών Ικ τών οποίων τό τρίτον είναι πιστή 
αντιγραφή τοΰ δευτέρου, τό όποιον περιέχει καΐ τούς περί ων ό λόγος χρησμούς. 
Πρβλ. Τ&ΙίΕηζί, 'Ένθ' άνωτ., σ. 36, σημ. 2. Πρβλ. -καί έν ΝΕ, Ενθ ανωτ., 
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Αΰτόβι, αρ. 7 «αΐ σημ. 4. Πρβλ. ανωτέρω, ένθα 6 λόγος περί εκδό¬ 
σεων, σ. 404, αρ. 9. 

Αυτόθι, αρ. 8. 'Ομοίως βλ. ανωτ., π. 404, αρ. 8. 

Σελ. 164, σημ. 1. Εΐναι αμφίβολον αν ό έχρηαιμοποίησε 
τό αΰΐό χειρόγραφον μέ τον άλλως πρέπει νά υποθέσωμεν δη δ 
δεύτερος παρέλει-ψε τήν αλληγορικήν παραφρασιν ΰπάρχουσαν έν τφ κώδικι 
καΐ έκδοθεΐσαν ΰπό του ,Ι^&ηι^εοΙί. 

Αυτόθι καΐ σημ, 3. Ό τίτλος του χειρογράφου «ΙίΐΙ)Γο άί νατΐβ 
ά\\ά οοπ ΙβϋίοΓε §:Γ0οίΐ€ » μάς κάνει νά θποθέσωμεν δτι δ κωδιξ οδτος 
διηλθεν εξ Ιταλίας η, τουλάχιστον, οτι είχε κάποτε Ιταλόν κτήτορα. 

Χρησμός I (ί. 2γ). Σελ. 16δ. *0 σ. γράφει: Ακοαιιο ηιδπςιιο."Ισως 
δμως πρέπει νά θεωρήσωμεν ως τίτλον την λ. αΐμα εΰρισκομένην εις τό άνω 
δεξιόν της εΙκόνος και μή συναπτομένην προς τό κείμενον τοΰ χρησμού. Έξ 
άλλου τοΰ χρησμού τούτου γενικώς ή λ. αίμα φέρεται ως τίτλος {πρβλ- και 
Μ&η§:ο, "Ενθ’ άνωτ., σ. 63). 

Σελ. 166 και σημ. 2. Ή εΐκών τοΰ χειρογράφου τοΰ ΡαΙοΓΠίο παρά 
Ι,αΙΙαπζί, Κΐ§τ. 1 και παρά Μδπ^ο, Κί§:. 1. 

Αυτόθι, σημ. 3. Ό σ. γράφει δη δεν πρόκειται νά διόρθωση κατά την 
έκδοσιν (μεταγραφήν) τοΰ κειμένου ει μή μόνον εμφανή ορθογραφικά σφάλ¬ 

ματα, ακριβώς διότι αί διαφορετικαί γραφαί παρέχουν τήν δυνατότητα καΐ 
διαφορετικής ερμηνείας έκάστοτε. *Ατυχώς δμως δεν έτηρήθη ό ορθός, κατ* 

αρχήν, κανών ουτος, ώς θά ίδωμεν κατωτέρω. 

Σελ. 166, στ. 1 Αντί Χαι τον εχ0ρ. άναγνωστέον Τόν εχϋρ.· δτι θέν 
υπάρχει Και εν τφ κώδικι δηλοϊ και τό κεφαλαΐον Τ τοΰ άρθρου. Δυστυχώς 
η καταστασις τής φωτογραφίας δεν επιτρέπει τήν άνάγνωσιν των ΰπεράνω 
τοΰ 2* ευρισκομένων γραμμάτων. Όπωσδήποτε όμως ταΰτα (2-3) ουδεμίαν 
έχουν σχέσιν μέ τό κείμενον. Ό στίχος άλλως θά είχε 13 συλλαβάς. 

Στ. 4 άντί ατζεΙέξει άναγν. άηεΧέγζει 

» δ » δφις δε » δφις δε * 

σ. 118, οποο γίνεται φανερόν οτι τό φ. ΐΟβ ( = αρχή β' τμήματος τοΟ κώδικας) άρχε- 
ται ως το φ. 22β ( =γ' τμήμα τοΟ κώδικος ). 

^ Ό σ. έκαμε σχεδόν φωτογραφικήν μεταγραφήν τοΟ κειμένου, όσον άφορ§ είς 
κατά στίχους διάταξιν, και εντεύθεν ήρίθμησε τούς στίχους άδιακρίτως άν οθτοι 

αποτελούν βυζαντινούς Ιαμβικούς στίχους ή όχι. Παραπέμποντες εις στίχους άναφε- 
ρόμεθα είς τήν άρίθ-μησιν τοΰ κ. Κηδδ. 

2 “Εχει παρατηρηθή δτι έπΙ τομής - πα Οσεως πενθημιμερους εις τόν βυζαντινόν 
12σύλλσβον στίχον ό τόνος συνήθως πίπτει έπΙ τής πέμπτης συλλαβής καί αποφεύ¬ 

γεται ό τονισμός τής τρίτης· είς τήν τελευταίαν χαΰτην περίπτωσιν, άν ή τονιζόμενη 
λέξις είναι εγκλιτικόν ή σύνδεσμος δέ, γάρ, μεν (κυρίως ό ύέ) έγκλίνει τόν τόνον. 
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Στ. 10 άντί δράσιας γραπτ. δράοειας 

» 10 » κννόπα' » κυνόπα; 

» 12 » βίφ' * ω; 
» 13 » ΰτιοτζτέρονζ » υηοπτερους, 

» 14 ^ πόλει » πολεί; 

» 18 » νατέρησε άναγν. υστερήσεί 

» 20 » ^ πώς » Ο) πώς 

» 25 » άφηρημένος γραπτ. άφ^/ρημέκος 

ΈπΙ τοΰ πρώτου τούτου χρησμού έχομεν νά παρατηρήσωμεν και τα 

άκόλουθα: πλτ|ν των <ττ. 15-16, οίτινες δέν εγοάφηααν έμμέτρως, οί λοιποί 
στ. 17-28, καίτοι γεγραμμένοι καταλογάδην, αποτελούν 11 δωκεκασυλλαβους 
βυζαντινούς στίχους. Χωλαίνει μόνον ό στ. 22 παρέχων 11 ^συλλαβάς. Κακώς 
δέεΙσήχθησαν είς τό κείμενον, παρά τά υπεσχημένα, αΐ έξης γραφαί^ στ.^8 

ώς άντί δς τοΰ κώδικος. Στ. 11 δήγματι αντί δείγματι, στ. 20 ων αντί οκ, 

στ. 27 κλονήσεις άντί κλονίσεις. 

Χοησμος II (ί- 2ν). Σελ. 169, στ. 1 δντί ή πτώσις [κριτ. ΰπόμν. 

πτώσης Οοά] άναγν. ήτζτάτης. ^ ι ν 
Στ. 8 άντί μέσο(ν} γραπτ. μ^αον. Ό σ. δέν άνεγνώρισε το τελικόν ν 

τοΰ κώδικος δμοιάζον προς τό Μ ! , ^ π « . / 
Στ. 14 άντί εχων τε άναγν. ε/ων τέ (κατά τόν κώδικα !) διότι εχει λογον 

ύπάρξεως δ τόνος είς τό εγκλιτικόν τ£ είς τήν πέμπτην συλλαβήν, δταν μάλι¬ 

στα έπεται τομή-παΰσις πενθημιμερής'. Τό κείμενον τοΰ χρησμού μή δια- 

κρινόμενον εΐς στίχους άποτελεΧ δώδεκα Ιαμβικούς βυζαντινούς δωδεκασυλ- 

λάβους. Ό δωδέκατος στ. άποτελεϊται έκ 13 συλλαβών διότι παρεισέφρησεν, 

προφανώς ύπό τίνος άντιγραφέως, τό άρθρον τό έκ τής γνωστής φράσεως: 

έγώ ειμι ή άρχη καί τό τέλος. Κατά ταΰτα δ στίχος άναγνωστεος ούτως: 

...και [τό] τέλος, ώς και οί λοιποί κώδικες εξ άλλου παρέχουν. 

Σελ. 170, σημ. 1- Ή συζήτησις περί δικεφάλου άετοϋ (ΝΕ 6 (1909) 

433*473) έσχε συνέχειαν είς τούς έπομένους τόμους τοΰ ΝΕ- 

Πρβλ. Ο. ΟίΕπΤεΐη, ΕρίδΓαηιιηΐ όί ΤεοάοΓΟ Ρτοάτοιηο ίιι οηοΓ6 όεί ^ηίί 

ηιε^αίοαιαττίτί Τβοάοτο, ΟίοΓεϊο € ϋειηεΐΓΐο, δΐυίΐι ιη οποτβ άι 
είίοηΐ, ΡίΓβηζε 1960, ρ. 347 (πρβλ. τήν έν τή αύτή μελετη βΦ^^οϊραφιαν επι του 
θέμστος τούτου). Βλ. Ιπίσης Ρ. Μααε, Ιιγζπηϋπίδοΐιο Ζτνο1ί5ΐ1δ0Γ, Βγζ. 

ΖεΚδοΙίΓ. 12 (1903), 294 έξ. . , 
1 Συμβαίνει δηλ. τό αντίθετον διατηρείται ο τονος επι του εγκλιτικού. ΙΙρβλ. 

α Οίαηηεΐΐί, “Ενθ- άνωτ. καΐ Ρ. Μαα3, Ένθ’ άνωτ. Τό αυτό φαινομενον 
τής διατηρήσεως δηλ. ή τής εγχλίσεως τοΰ τόνου των ώς άνω λε|ιδιω·ν λαμβάνει 
χώραν καί επί τής έβδομης συλλαβής (πρός διάσωσιν τοΰ νόμου τοΰ Ηι11)ΟΓ& ) και 
έπί τής ενδέκατης καί δωδέκατης προς διατήρησιν τής παροξυτονιας. 
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Χρησμόε III (ί. 3γ). Σώ. 170, στ. 1 δνιΐ βύίης δ.να·/ν. Βύζης «α! 
έν χριτ. ΰπομν. αντί βνξη Β νρ. βνζη Β. 

Στ. 2 αντί οεΐσα άναγν. σήσαι (όμοιως και έν σελ. 171). 

Στ. 5 αντί ενσοι αναγν- ενσοί κα'ιένκριτ. ύπομν. γραπτ. ατερ ήνύων Οο3 
Σελ. 171, στ. 9 αντί πάσης γρ. πέο^ς. 

Σημειωτέον οτι και τοΰτου του χρησμού τό κείμενον μή διηρημένον εϊς 
στίχους (πλήν των στ. 4 - 5) άποτελεϊ 7 Ιαμβικούς βυζαντινούς δώδεκα- 
συλλάβους. 

Έν σελ. 171 <5 σ. διά χόν στ. 4 νοάφει: « II εδΙ ένΜεηί ςη’ίΐ γ α Ιά 
υπ δοηνεηΪΓ <1ε ΙΉίδΙοΪΓθ άε Νϊοέ[33 » (τού Χωνιάτοσ δηλ.). Είναι όμως 
λονιχώτερον το αντίθετον νά σνμβαίνη· ότι δηλ. ό Χωνιάτης άπηχεϊ χρη- 

σμον ηδη υπάρχοντά και κυκλούμενον. 

Χρησμός IV (ί. 3ν). 2ελ. 171, στ. 7 αντί άναγε^ρ$ις‘ τρεϊς τρεις 
άναγν. άνεγείρεις· τρεις, τρεις. 

Στ. 9 αντί "Λόην 5ναγν. α(5ί?Γ ( ομοίως και έν σελ. 172). Ό χρησμός 
ουτος είναι λίαν τεταραγμένος μετρικώς. Δΰναται πάντως νά χωρισ-θή εις 9 

ιαμβικούς βυζ. στίχους. Ό δεύτερος είναι ελλιπής κατά δύο συλλαβάς. Επί¬ 

σης στ. 4^εχει 13 συλλαβάς, άλλ’ ή γραφή τοϋ Βερολινίου κωδικός πάντ’ 

ά^αλωοας, ήν^παρεϊδεν ο σ., σώζει τον στίχον. Στ. 8 ή λήξις του στίχου διά 
τής λ. στοίχείον άντίκειται εις τόν κανόνα περί παροξυτόνων εις τούς βυζ. 

δωδεκασυλλαβους. Στ. 9 λιπών {δίο)" 6 κώδιξ παρέχει λνπών, 6 α. όμως 
βετει τήν γραφήν τοΰ κωδικός έν τφ κριτ. ΰπομνήματι. 

Χρησμός V (ί. 4γ). Σελ. 173. Τό κείμενον τοΰ χρησμού δΰναται νά 
άποτελέση 12 ιαμβικούς βυζ. δωδεκασυλλαβους. Στ. 1 άντί πέΧ(ωρ)ων γραπτ. 
7ΐελ[ωρ]ων, διότι αλλαχού διά των σημείων ( ) δηλοι ό σ. τά αάάεηάα. 

Στ. 13^άντι Ιμμεν^ς άναγν- εμμενης, Λέν φαίνεται τόνος εις τήν φω- 

τονραφιαν. Υποπτεύομεν πάντως οτι άν έν τφ κώδικι φαίνεται Οά πίπτη 
ουτος επι τής συλλαβής με (κανών παροξυτονισμοΰ). 

Στ. 15 άντί μάτην άναγν. μάτην' 

Στ. 18 άντί ν^ΐί^ϊ^σεταί άναγν. ψνγήοεται (νά διαγραφή δέ Ικ τοΰ ΰπομν. 
ψυγήσεται Οοά ί) 

Στ.^18 άντι τέμνων όναγν. τέμων (είχε γραφή πρότερον εν τφ κώδικι 
τέμν αλλ* εΐτα διωρθώ9η τό ν είς ω). Στ. 18 (φέρει). 'Ο σ. προσθέτει τήν; 

λέζίν έξ άλλων κωδίκων. Θά ήδύνατο νά πράξη τούτο καί αλλαχού. 

Στ. 7 - 9 ο ίαμβος νοσεϊ' ελλείπουν δύο συ?νλαβαί. 

Στ. 13 έχει 11 συλλαβάς' θεραπεύεται διά τής προσθήκης τοΰ άρθρου’ 
οθεν γραπτ. (δ) εμμενης- φς ό Β. 

0 στ. 14 νοσεί έλλιπης ων κατα μιαν συλλαβήν και άλλως κακώς εχων. 
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Χρησμός VI (ί. 4ν). Σελ. 174, στ. 1 άντι βονς άναγν. βοϋς. 

Στ. 2-3 άντι οοφρονίζεις σοφρονών γραπτ. οωφρονιζεις σωφρονών. 

Ό σ. έθεώρει ορθήν τήν διά τοΰ ο γραφήν, δοθέντος δτι παραθέτει έν 

ΰπομν. τήν διά τού α> γραφήν τών άλλων κωδίκων! 

Στ, . δ άντί χρ?/στατάτου γραπτ . χρηστοτάτοΌ 

» 7 » τ* ενω-β-εις θ* ενω'&είς ( μετά τών λοιπών κωδίκων). 

» 9 » λειηών » λ[ε] ιτιών 

» 9 » βραχεί » βραχεί 

» 10 » τέλους τέλους .* 

» 11 δ^εν » "{0)'&εν . 

» 11 » τιρώιας » πρώτας 

» 11 » ώφ&είς μοι ·» ώφ-^ης μοι ( μετά τών άλλων κωδίκων). 

Έν τή σελίδι ταύτη καί τή επομένη τού κώδικας τά αρχικά γράμματα 
των χρησμών δεν έγράφησαν, ϊνα συμπληρωθούν έν συνεχείρ δι* εγχρώμου 
μελάνης, ως φαίνεται. "Οθεν γραπτέον καΐ (Τ)ομη έν σελ. 174 και {Μ)ελι~ 

ομός έν σελ. 175. 

Χρησμός VII (ί. 5γ). Σελ. 175, στ. 1 γραπτ. έν κριτ. ΰπομν. ή γραφή 
τού κωδικός τ:ίς. Στ. 1 σκιά γραφονμένη. "Ισως ή περισπωμένη εδήλου τό 
σύνθετον τής λ. και γραπτ. σκιαγραφουμένη. “Οπωσδήποτε δ στ. νοσεί άρι’ 

θμών 13 συλλαβάς. Και ό χρησμός ουτος διαιρούμενος εις στίχους θά είχε 

6 ιάμβους βυζαντινούς. 

Χρησμός νΐϊΐ (ϊ. 5ν). Σελ, 176-177. Στ. 12 άντι άρενοφϋ'όρος 

γραπτ. άρρενοφ^όρος. 

Στ. 16 άντι λιβοκτόνο(ν) γραπτ. λιβοκτόνον. Ν* άπαλειφθή δέ έκ τού 

κριτ. ΰπομν. τό λιβοκτόνω Οοά. *0 σ. και ενταύθα δεν άνεγνώρισε τό τελι¬ 

κόν V έκλαβών αυτό, προφανώς, ως κόσμημα. Παρά τά υπεσχημένα επίσης 
έγένετο ή αλλαγή τής λέξεως έκλήψει τοΰ κώδικος είς εκλείψει. 

Τό κείμενον τοΰ χρησμού, πλήν των 4 πρώτων στίχων, παραδίδεται 
καταλογάδην δΰναται νά διαιρεθή εις 13 βυζ. Ιαμβικούς δωδεκασυλλαβους. 

Σημειωτέον οτι δ κώδιξ τοΰ Ρ&ΐεηηο παρέχει τόν ελλείποντα έν τφ κώδικι 
τούτφ στίχον, καθώς επίσης και διάφορον διάταξιν τών λοιπών στίχων. 

Χρησμός IX (ί- 6γ). Σελ. 178 -179- Τίτλος* άντί ενχαριατεία γραπτ. 

ενχαριοτία. 

Στ. 2 άντι φρένα(ν) γραπτ. φρένα[ν]. *Αλλ* είναι αμφίβολον αν πρέπει 
νά δβελισθή τό κ, χρησίμευαν προφανώς διά τήν μάκρυνσιν τοΰ ά είς δ, ώς 
απαιτεί ή όγδοη συλλαβή τοΰ βυζαντινού 12συλλάβου. 

Στ. 6-7 β’ δερνόντων ό τρίτος αος (καΐ έν σελ. 179). Νομίζομεν 
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δτι ό στίχος εχει παρά πάντων άναγνωσδη κακώς, διότι, ώς εχει, νοσεί ελλι¬ 

πής ών κατά μίαν συλλαβήν. ’Ή πρέπει νά άναγνωσθή τό β' δευτέρων, ώς 
μάς πείθει ή υπερΟεν του β' συντομογραιρία τής καταλήξεως <ον εν τφ 
κώδικι και δ τονος, ή άλλως πως πρέπει νά θεραπευθή ο στίχος. 

2τ. 8 άντι ηροαίσεις γραπτ. προχύσεις καΐ εν κριτ. ΰπομν· άντί ηρο- 

χναεις Οοά. γραπτ. ηροσύαεις Οοά. 

Στ. 9 άντι τάς γραπτ. τάς. 

Οΐ δυο τελευταίοι στίχοι είναι λίαν παρεφθαρμένοι" μέ ανεπαίσθητους 
δέ προσθήκας άναγινώσκονται ως πολίτικοι Ιδσΰλλαβοι ούτως: 

(έ)σί» τηζ νίπης ήπλωοας τάς χείρας ευχαρίστως 

καί (τό) βραβεϊον ε^ληφας έν τελεί {τ$) τον σκήπτρου 

ή {ώ)σν και (τφ) τέλει' τό τελευταΐον τούτο κατά τούς λοιπούς κώδικας. 

Χρησμός X (ί, 6ν). Σελ. 179, στ. 2 άντί άδεκεία γραπτ. δδικία, 

στ. 3 κακώς γίνεται διόρθωσις τού ώς εΐς δς, όρεπάνω είς δρεπάνη κλπ. 

Σημειωτέον ακόμη δτι ό χρησμός δχι απλώς «η*65ΐ: ρ&5 άϊνίδέ εη νοΓβ» 

(σ. 179), άλλ* είναι πάντη άμετρος καΐ ΐσως καΐ νόθος. 

Χρησμός XI (ί. 1ν)· Σελ. 180. Στ. 4 αντί κρατήσει άναγν. καρήσει 

(Οοά. καρίσειΙ), 

Στ. 6 άντί είλειμένος γραπτ. ήλειμμένος (Οοά. ήλιμμένος). (Περί τής 

λ. πρβλ. Μ3ιπ§:ο, ”Ενθ’ άνωτ., σ. 60 και σημ. 6). 

Έν κριτ. ΰπομν. στ. 3 νά διαγραφή βαϋήν Οοά. διότι δ κώδιξ παρέ¬ 

χει σαφώς βα·&ύν, *0 σ. εκαμε σΰγχυσιν τής καταλήξεως υν προς την κατά- 

ληξιν ψ) ήτις δμως είναι αισθητώς διάφορος εχουσα άνυψωμένην την πρώ- 

την κεραίαν του >?. ΚαΙ δ χρησμός οΰτος, ώς καΐ δ προηγούμενος, είναι πεζή 
φράσει γεγραμ μένος καΐ ϊσως εμβόλιμος. 

Χρησμός XII ( £. 7ν). Σελ. 181. Στ. 2 άντί προλιπών γραπτ. ηρολιηών. 

Στ. 3 άντί νεκρδς' γραπτ. νεκρός. 

Στ. 4 άντί συναγαγών γραπτ. συναγαγών. 

Στ. 5 άντι ήνομημένο(ν) γραπτ. ήνομημένον (και ενταύθα δεν σνεγνω- 

ρισθη τό τελικόν ν ώς και προηγουμένως). 

Σελ. 182, στ. 6 άνιΐ μείζον γραπτ. μείζων. 

Στ. 6 άντί ώφ&ήοει γραπτ. δψ'&ήοει. 

(Ό στ. 1 παρά Βέη ( σ. 234) Και την π. γραπτ, [και] Την π.). 

Χρησμός XIII (ί. 8γ ). Σελ. 182 « αη &η§^6 νοΓδε ρ&Γίηπι ο\ι η^τά 
5αΓ 5οη νί53§·6» (ομοίως και εν σ. 185). *Απίθανος ερμηνεία τής εΙκόνος. 

ΕΙς άλλους κώδικας δ άγγελος παρίσταται κρατών τό αύτοκρατορικόν στέμμα. 
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Στ, 4 άντί σκήπτρα κ. τής δέ γραπτ. σκήπτρα κ. τήσόε 

» 5 » στύλος γ. ώφ'&είς » στύλος γ. δφθεις 

» 7 » μάλ?.ον » μάλλον 

Αι λέξεις πρανν νψίνουν (στ. 6) οπωσδήποτε ανήκουν εις τον στ. 13, 

τον οποίον καί συμπληρούν' άπεσπάσθησαν δέ άλλοθεν μετά των δυο Επο¬ 

μένων στίχων : τό μέλλον... 
*0 σ. σημειοΐ οτι ελλείπουν οι στίχοι οΰτοι από τον Βερολινιον κώδικα. 

Δεν παρετήρησεν δμως δτι εΰρίσκονται παρα τφ αυτφ κωδικι προηγουμέ¬ 

νως (πρβλ. Βέην, *Ένθ’ άνωτ., σ. 224 (φ· 4α-β)). 

Στ. 11 άντί σπονδή γραπτ. σπουδή (και ενκρ. ΰπομν. γραπτ. σποδή Οοά.). 

» 12 » ενρετε » εϋρητε κατά τόν κώδικα. 

Χρησμός XIV (ί. 8ν). Σελ. 184. 

Στ. 7 άντι άρτιάκης γραπτ. άρτιάκις 

» 8 » ήλιον » ήλιον 

Χρησμός XV (ί. 9γ). Σελ. 185. 

Στ. 1 άντι κατώκνη γραπτ. κατόκνει 

» 4 » τέ.,, δεδοικώς » τε... δεδοικώς 

» ^ » τώ κα-διερουμένω » τφ κα·&ιερουμένφ 

» 9 » τί δε άναγν. τΐ δή 
» 9 τεϋ^ηπώς α. είς δέχει γραπτ. τεύηπώς ά. εϊσδεχει 

» 11 » καλούντι άναγν. καλονντι 

Χρησμός XVI (£. 9ν). Σελ. 185-186. Στ. 2 άντί ευτυχής άναγν. 

ευτυχείς. 

Ό χρησμός «περί άναστάσεως Κωνσταντινουπόλεως» *Αρχ. Βνζαντος 

αυλή, εστία Κωνσταντίνου εΰρηται καΐ εν τέλει τής εκδόσεως τού Στάνου 
(βλ. ανωτέρω, σ. 403, ένθα δ λόγος περί εκδόσεων, ΰπ’ άρ. 6), καΐ έν τφ 
Ραπ5. δαρρί. §:γ. 1202 κώδικι (πρβλ. άνωτ., σ. 401, σημ. 4). 

“Εν σελ. 186 λέγεται δτι τινές των χρησμών, 1δί(? οΧ περιλαμβανόμενοι 
εις τά ££. 2γ · 5γ, άπέρρευσαν άπό την Πστορίαν Νικήτα τού Χωνιάτου και 
ϊσως καΐ άλλων Ιστορικών καί χρονογράφων. 'Υπόθεσις τελείως άβάσιμος. 

οι χρησμοί έκυκλοΰντο καΐ δ ιστορικός μεταφέρει δ',τι ακούει και παραλαμ- 

βάνει υπό άλλων. 
Σελ. 187. Δεν υπάρχουν 16 εικόνες, ώς διατείνεται δ σ, (πρβλ. 1,3.1- 

Ι3ηζί, “Ενθ’ άνωτ., σ. 36), αλλά 15. Διά δέ την εκδοσιν τής ΒΓε30Ϊ3 εϊπο- 

μεν ήδη δτι οι εκδόται αυτής έπλαστογράφησαν εικόνα τε καί χρησμόν. 

Όρθώς δ κ. Κηο3 (σ. 187) τονίζει τήν σημασίαν των εικόνων. Δεν 

πρέπει δέ μάλλον νά γίνη άποδεκτή ή γνώμη τού Κοηάαΐίον (πρβλ. 
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Μ&ηδΌ, Ένθ* άνωτ., σ, 62), τουλάχιστον διά το σΰνολον των χειροναά· 

φων, κατά τήν οποίαν αι εΙκόνες των χρησμών είναι δημιουργήματα παρα¬ 

κμής. Τουναντίον πρέπει νά δο-θή περισσότερα προσοχή εις αυτάς και νά γίνη 
συγκριτική έξέταξις οχι μόνον μεταξίι των εΙκόνων των διαφόρων χειρογρά¬ 

φων, άντιγρσφόντων αναμφισβητήτως πα?ναιοτέρας απεικονίσεις, άλλο καΐ 
προς τά συγγενή πρόσωπα και θέματα εν τή καθόλου βυζαντινή εικονογρα* 

φίςι. Αι παραστάσεις φέρ’ είπεΙν του αγγέλου, παρισταμένου συνήθως ώς 6 

Γαβριήλ εις τον Ευαγγελισμόν, του πατριάρχου, του αύτοκράτορος δυνανται 
μέ τά τεχνικά των στοιχεία νά μάς οδηγήσουν εις ιστορικά συμπεράσματα. 

Περαιτέρω αξιέπαινος είναι ή προσπάθεια του κ. Κηο2 νά δώση ερμη¬ 

νείαν των χρησμών επί τή βάσει των άλληγορικών παραφράσεων καΐ τών 
μαρτυριών τών Ιστορικών και χρονογράφων. *Αλλ’ ό ίδιος αναγκάζεται νά 
δεχθή δτι τό νόημά των είναι σκοτεινόν και ό αυτός χρησμός πολλάκις δΰνα- 

ται κάλλιστα νά Ιρμηνευθή και ούτως και ά^ιλως. 

Ό σ. θά ήδΰνατο νά αποφυγή πλήθος αβλεπτημάτων εις τά χρησιμο¬ 

ποιούμενα κείμενα και νά προσέξη περισσότερον τήν στίξιν του κειμένου. 

Τό κριτικόν υπόμνημα καίτοι ουχι εξαντλητικόν είναι πάντως πολύ χρή¬ 

σιμον, διότι παρέχει έν βραχεί εικόνα τριών ά'λλων χειρογράφων ή εκδόσεων 
σπανιωτάτων σήμερον και δυσεύρετων. 

*'Ας δλπίσωμεν δτι μετά τήν δημοσίευσιν τών δύο σχετικών μελετών του 
Κηδδ δηλονότι και του Μοπβ^ο θά άναληφθή τό εργον τής καθάρσεως του 
κειμένου τών χρησμών και τής διακρίσεως αυτών κατ’ έποχός και συγγρα¬ 

φείς υπό τό δνομα τών οποίων Ικάστοτε φέρονται, έστω και δν οΰτοι δεν 
ένεχωνται εις τήν συγγραςρήν των, διά νά γίνη έν συνεχείςι δυνατή ή έκτίμη- 

σις αυτών ώς κειμένων άπηχούντων πολιτικάς και θρησκευτικός καταστάσεις 
τής Βυζαντινής Αυτοκρατορίας ^ 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Δ. ΚΟΜΙΝΗΣ 

* 'Ο καθηγητής κ. Ρ. Αΐδχ&ηάετ μας επληροφόρησεν προσφάτως οη άοχολεί- 

ται μέ τό πρόβλημα τών χρησμών από πολιτικής καΐ Ιστορικής άπόψεως. 

ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΝ ΥΠΕΡΘΥΡΟ.Ν 
ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 

απλώς αισώπειος μύθος 
ή τό Συναξάριον του Τιμημένου Γαδάρου; 

1· Τό κατωτέρω δημοσιευόμενον άνάγλυφον του Μουσείου Κόρινθου 
άριθμ. Α-Μ. 436 (εϊκ. 1) ενδιαφέρει ϊσως τούς μελετητάς τής βυζαντινής 
λογοτεχνίας περισσότερον ή τούς ιστορικούς τής βυζαντινής τέχνης. Μαρμά- 

ρινον ΰπέρθυρον : Μήκ. 1.375, πλατ. 0.45-0-46 και πάχ. 0.135■ 0.14 μ. 

Εις τό Μουσεΐον Κορίνθου εϊσήχθη κατά τό έτος 1955. Έπι του πάχους 
τού μαρμάρου, άνω, διατηρούνται τά υπολείμματα δύο σιδηρών γόμφων, 

πιθανώς συγκρατούντων άλ?νθτε γεϊσον. 

ΈπΙ τής πρόσθιας οψεώς του τό έν λόγφ ΰπέρθυρον κοσμείται Ιξ αρι¬ 

στερών προς τά δεξιά διά τών έξης αναγλύφων θεμάτων: Πλούσιας φυτικής 
έλικος, σταυρού εντός κύκλου, πτηνού απροσδιορίστου είδους (ίσως αετού), 

πλέγματος και δύο ζώων τρεχόντων προς τά δεξιά (υπό τό π?νέγμα) και τέλος 
πάλιν διά σταυρού εντός κύκλου. Μεταξύ τού πρώτου κύκλου και τού πτηνού 
ΰψοΰται σχήμα τι, ή έπιφάνεια τού οποίου πληρούται υπό σταχυωτού κοσμή¬ 

ματος και δυνάμενον νά σημαίνη τήν ουράν τού πτηνού, άποτόμως άναση- 

κωμένην, ώς ή ουρά παγωνιού. Τό άνάγλυφον έχει άποτριβη εκ συνεχών 
πατημάτων^* εκτός τής φυτικής έλικος, ήτις έτυχε νά έχη διατηρηθή εις σχε- 

τικώς καλήν κατάστασιν, τών άλλων θεμάτων δεν διεσώθησαν εΙμή σχεδόν 

τά περιγράμματα μόνον. 

Ή φυτική ελιξ άποτελεΤται εκ κυματοειδούς στελέχους, Ιλισσομένου μέ 
δυναμικήν ιδιοτροπίαν, εύρωστου, ραβδωτού, ό)σάν νά σφύζη έκ τών πολλών 
χυμών* ζωηραι παραφυάδες και φύλλα γεμίζουν τό γύρω βάθος. Τά φύλλα 
ανήκουν εις τον τύπον τών ανθεμίων, άλλ* είναι κάπως σχηματικά ( άνθεμιοει- 

δείς άκανθαι). Τό ςηίτικόν τούτο κόσμημα άνήκει εΐς τήν καλήν εποχήν τής 
μεσοβυζαντινής διακοσμητικής γλυπτικής. "Ισταται πολύ πλησίον τής τέχνης 
τών κυματοειδών βλαστών Ιδίως τού θωρακίου τού Μουσείου Κορίνθου 

1 Ήγο Ιστρωμενον έπι τοΰ δαπέδου τής άλλοτε εκκλησίας τής Παναγίας, 

νοχιοανατολικώς τής αρχαίας αγοράς. Περί τής εκκλησίας βλ. Οοπαΐΐι XVI (1957 ), 

σ. 9. πίν. σχεδ. II Π (Κ.. δοΓ^ηΤοπ). Κστηδαφίσθη τό 1955. 
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αριθμ, Α.Μ. 10 ^ *Αλλ’ έπΙ του γλυπτου μας τό ΰφος του φυτικοΰ κοσμή¬ 

ματος φαίνεται περισσότερον εξειλινμένον’ διαρρέεται ύπο σφρίγους, «ί>ς 

εκείνο, τό ετοιμαζόμενον να εκδηΐίΰ'θ'π ζοΰ'ποότερον εΐς τά γλυπτά του τεμπίνου 
του Ταξιάρχου τής Μεσαριάς τής ’Άνδρου {μέσα 12®*^ αι.) * καΐ έπιτυγχάνον 
την πλήρη άνθησίν του εις τα ώριμα γλυπτά του τέμπλου των Βλαχερνών 
"Αρτης (περί τά τέλη του 12°^ ή τάς άρχάς του 13®^ αι.) Νομίζω δτι ή 
μορφή του φυτικοΰ κοσμήματος επί του προκειμένου γλυπτοί τής Κορίνθου 
πρέπει νά χρονολογηθή εις τό πρώτον ήμισυ του «1. ή χαί ολίγον 

ενωρίτερον. 

Τά θέματα του ανάγλυφου μας άπλοΰνται ΙπΙ τής επιφάνειας του μαρ¬ 

μάρου παρατακτικώς καΐ άνευ συνθετικής ένότητος. Έν τοΰτοις οί δυο κύ· 

κλοι του άποτελοΰν στοιχεία κυριαρχικά* υποβάλλουν την εντύπωσιν διάκο* 

σμητικής τίνος συμμετρίας. Μεταξύ των δυο κύκλων υπονοείται εν συνθετι· 
κόν κεντρον, συμφώνως προς γνωστόν σύστημα δργανώσεως των επιφανειών 
παρομοίων αρχιτεκτονικών μελών — ΰπέρθυρον Βυζαντ. Μουσ. *Αθηνών 
άριθ. 2535/979 (έκ τής Μονής Πετράκη) ^ — ή παρομοίως άπλουμένων επι¬ 

φανειών—θωράκιον τάφου τής έν *Αθήναις Μονής των “Ομολογητών {12<^υ 
αΙ. )^ πλευρά μαρμάρινης σαρκοφάγου τής έκκ?^ησίας τής Κοιμήσεως τής 
Θεοτόκου έν Άπιδι® Λακωνίας (περί τά τέλη του 12ου ή ϊ,3[ς άρχάς του 13ου 
αι. )®“θπου οΐ κύκλοι πληρούν τάς ελεύθερα; επιφάνειας εκατέρωθεν κεν¬ 

τρικού σταυρού. Ή αυτή διακοσμητική άντίληψις εις έπιτιτλον τού Ρ&γ. 

Ογ. 83 φ. 134 (τού έτους 1167) επιδιώκει συνθετικήν συμμΐτρίαν διά τής 

^ ’Απεικόνισις έν δοτΕπίοη, ο. 105, άριθ·. 14, πίν. 21. Πρβλ. Α. Φ ι λ η- 

δελφέα, Άρχαιολ. Δελτ. 4, 1918, Παράρτ. σ. 8, είκ. 13. Περί τοΰ -δωρακίου 
τούτου ό βοΓαπίοη λέγει δτι εύρέθ’η είς την βασιλικήν τού Κρανείου* ό Φιλσδελ- 

φεύς πληροφορεί δτι μεχέφερε τούτο εΐζ τό Μουσεΐον έκ Νέας Κορίνδου. ΕΙς την 
βασιλικήν τοΰ Κρανείου εΰρέθ·η τό δμοιον θωράκιον Μουσ. Κορίνθ. Α.Μ. 299 

(δοΓαηΐοη, σ. 105, άριθ. 13, πίν. 22. Πρβλ. ]. δίι βΐΐεγ, ΤΙιθ ΟΗπετίαπ Βα- 

δίΗοα ηεΕΓ ίΐιβ ΟεηοΙίΓε&η Οαίε Οοηπίΐι, Ηβδρεπ& XII, 1943, 186, είκ. 19). 

Δεν φαίνεται νά έχουν έκτελεσθή χιπό τής αυτής χειρός ούτε άνταποκρίνονται αΐ δια¬ 

στάσεις των (τό πρώτον : υψ. 0.87 και πλατ, 0.765* τό δεύτερον: ύψ. 0.83 καί πλάτ. 

0.59 μ. ). Ό δΐιβίΐεγ αποδίδει τό θωράκιον τούτο εις τήν τρίτην έκ των εκκλησιών, 

αΐτινες ήγέρθησαν έπΙ τής θέσεως τής παλαιοχριστιανικής βασιλικής τού Κρανείου, 

χρονολογουμένην υπό τούτου εις τον 11ον-ΐ2®ν αί. 
* Α. Όρλάνδου, Άρχ. Βυζ- Μνημ. Έλλ. Η*, 1955-1956, σ. 57 κΙ., εΐκ. 

38 καΐ 40 Α. Διά τήν χρονολόγησιν — είς τό έτος 1158 — βλ. αΰτ., σ. 28. 

^ Όρλάνδου, αύτ. Β', 1936, σ. 21 κέ.. εικ. 13 και 22. Διά τήν χρονολόγη- 

σιν βλ. αύτ., σ. 27 καί 49. 
* Άπεικόνισίν του βλ. ε!ς τό Εύρετήριον Μεσαιωνικών Μνημείων, τεΟχ. Γ', έν 

Άθήναις 1933, σ. 127, είκ 159 (Α. Όρλάνδος). 

^Όρλάνδος, αύτ., σ. 129, εικ. 163. 

^ Όρλάνδου, ’Αρχ. Βυζ. Μνημ. Έλλ. Α', 1935, σ. 131*132, εικ. 7. 
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Είκ. 1. 'Υπέρθυρον Μουσείου Κορίνθου άριθ. Α.Μ. 436. 

παραθεσεως τριών κύκλων** υπονοείται δτι έκ τού κέντρου τού μεσαίου κύ¬ 

κλου διέρχεται ιδεατός άξων συμμετρίας. 

Εις τήν διακοσμητικήν σύνθεσιν τού υπερθύρου τού Μουσείου Κόριν¬ 

θου μεταξύ των δύο κύκλων άντί σταυρού ή άλλου θέματος έτοποθετήθησαν 
τό πτηνόν, τό πλέγμα καΐ τά δύο ζώα, άλλ* ούτως, παρατεταγμένα μέ φοράν, 

προς τά δεξιά, ώστε νά μη παρέχουν τήν εντύπωσιν αισθητικού κέντρου., 

Ουτω δ* δ βλαστός με τά φύλλα, καθώς μάλιστα δεν υπάρχει αντίστοιχος προς 
τούτον βλαστός κλείων τήν σύνθεσιν έξ δεξιών, φαίνεται ώ; ή αρχή νοήματος 

διατυπουμένου ιδεογραφικώς διά τής παραθέσεως των καθέκαστον θεμάτων. 

*Η κλείς τού νοήματος παρέχεται υπό τών δύο ζώων κάτω. Παριστά- 

νονται είς λύκος και είς δνος. Οί χαρακτήρες των είναι αναγνωρίσιμοι. Ό 
λύκος παριστάνεται με τό στόμα του ήμιανοικτόν καΐ τήν θυσανωτήν ουράν 
του άνυψωμένην ΰπεράνω τών νώτων του* ό δνος παριστάνεται μέ τήν ουράν 
του — μόλις φαίνεται ή αρχή της—ελαφρώς ύψωιιένην*, τό στόμα του 
ανοικτόν και μέ προβαΐνον τό άκρον τής γλώσσης του (είκ. 2). Εΐναι φανε¬ 

ρόν δτι έπΙ τού μαρμάρου δεν έχει άπεικονισθή συνήθης σκηνή άλληλο- 

κυνηγουμένων ή άλληλοσπαρασσομένων ζώων αλλά διήγησις άνιστορούσα 

1 Η. Ο ιη ο 111, Ρ&ο - είιπΐΐέδ άεδ ιη&ηυδοπΐ:® 2Γσθ3 ά&Ιέδ άδ Ια Βίύΐίοΐΐιβφιιβ 
Ναίίοηαίε άιι ΙΧβ αη XIV® βίέςΙε, Ρατΐε 1891, πίν. ΧΙ,νΐΙΙ. 

* Πρβλ. τά παραδείγματα: Έπί πυθμένας ΰαλίνου αγγείου Η. Ι^βοΙβΓορ Ιν 
Οίοί. Ατςίι. Οίιτ. 1,11:. I 2, στ. 2061 είκ. 601 (άρθρ, αησ), έπί τής παραστάσεως 
τής Βαϊοφόρου τοΰ ευαγγελίου του ΚοΒδαηο (Α. Μυποζ, II οοάίοβ ρυτρυτσο άΐ 

Κθ53αηο κλπ,, Κοιηα 1907, πίν. II καΐ προχείρως παρά Π. ΤαΙόοΙ Είοε, Τΐιβ 
ΑγΙ ο£ Β^ζαπΙίυιη, Εοηάοη ( 1959) έγχρ. πίν. II). Πρβλ. τό ίδιον θέμα είς Ψαλ- 

τηρ. Βατύετίπΐ, ί. 10 (Ο, ΜίΠθΐ, ΚεοΙιβΓοΙιβδ βυτ ΓΐοοηοβΓ&ρΙιΐβ άα ΙΈναπ- 

^ίΐβ, Ρατΐδ 1916, 264, είκ. 242 ) καί Εόαγγελ. Ρατ. εαρρΐ, 27 φ. 94 ( αύτ. 280, 
είκ. 263). 

^ Τοιαύτη δύναται νά είναι είς χάραγμα έπΙ τοίχου τής εκκλησίας τού Ελαιώ¬ 

νας τών Μεγάρων, δπου φαίνεται λύκος (;) έφορμών διά νά δαγκάση ίππον {;) (Μ. 
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επεισόδιόν τι μεταξύ των δύο τούτων ζώων — του λυκου και του ονου. 

Πράγματι δ λύκος και δ δνος παρέχουν τό θέμα κυριώτατα εις σειράν 
αισωπείων μύθων. Περιορίζομαι εις τό νά αναφέρω δυο, των οποίων τα 
θέματα αποτελούν τα χαρακτηριστικά επεισόδια διηγησεως πλατυτέρας. Ο 
εις έκ των μύθων, υπό τον τίτλον « Λύκος και δνος δικαζόμενοι », παρου¬ 

σιάζει τον όνον ώς προσωποποίησιν τής αθώας άφελείας τού αδυνάτου, δστις 
πίπτει θύμα τής κακοηθείας τοΰ δυνατού. Συνηντήθησαν κάποτε λύκος καΐ 
δ'νος' ό λύκος εΐχεν αποφασίσει νά τον φάγχΐ, πρίν δμως τον κατασπαραξη 
καΐ διά νά εχη κάποιαν τάχα ηθικήν δικαίωσιν, είπεν εις τον όνον ότι δεν 
θά επεχείρει εναντίον του κακόν πριν ή 6 εις έξομολογηθή τάς άμαρτιας του 
εις τόν άλλον. Τό αμάρτημα τού ό'νου ήτο οτι κάποτε, καθώς μετέφερεν έπϊ 
τής ράχεώς του φόρτωμα λαχάνων τού κυρίου του, εφαγεν αθελητως φυλλον 
έκ των λαχάνων εκείνων· Τούτο εθεωρήθη ύπο τού λυκου αμαρτημα ασυγ¬ 

χώρητου, υπό τό πρόσχημα δέ τούτο δ λύκος διεσπαραξε τον ονον ^ Ο έτε¬ 

ρος των μύθων, υπό τόν τίτλον «Λύκος ιατρός», παρουσιάζει τόν ονον 
προικισμένου 6ι* εύφυΐίας, διά τής δποίας ούτος, αντιθετως, σώζεται εκ τού 
στόματος τού λύκου. Συνηντήθησαν πάλιν όνος καΐ λύκος. Διά νά σωθή ο 
όνος προσεποιήθη οτι εΐχεν είς τόν πόδα του σκολοπα και έζητησε απο τον 
λύκον νά τού έκβάλη πρώτον τόν σκόλοπα και κατόπιν να τον φαγη. Δια τού 
τεχνάσματος τούτου δ όνος εΰρε τήν ευκαιρίαν νά καταφερη ισχυρόν λάκτι¬ 

σμά κατά τού λύκου καΐ νά σπάση τούς δδόντας του. Ο μύθος ουτος τονί¬ 

ζει κυρίως τήν άστοχον ενέργειαν τού λύκου, θέλει δέ νά ψέξη όσους επιχει¬ 

ρούν πράγματα ανάρμοστα εις τόν χαρακτήρα των^ 

Γκητάκου, Συμβολή είς τήν μελέτην και ερμηνείαν των άκιδογραφημάτων, έν 

Άθήναις 1956, σ. 13, πίν. III, άριθ. 26 ). 
1 « Λύκος, όδον τιάρεργον, δνφ περιτυγχάνει τινί. Ώς ονν εντός των ιδίων άρκνων 

άναμψιλέκτως εκείνον είχε και δεΤπνον ποιεΐν εμελλεν, ώσπερ ονκ άποχρώσαν εαντφ τε 

τροφήν κάκεΐνψ σνμφοράν τον&’ ηγούμενος, και την απο των λόγων προστι&ησι και 

κατειρωνενόμενος τον ά&λίον * Μη δέδι'&ι» ψηοι προς αυτόν, «ου γάρ οϋτως δγωγε αδί¬ 

κως διάκειμαι ώστε άκατάγνωοτόν σε περί τόν ααντοΰ βίον ενρων τι των απευκταίων οε 

δραοαι, άλλ" εν μέρει τά πραχ&έντα ήμΧν εν τφ βίφ πλημμελήματα προς αλληλονς εκκα- 

λύφωμεν... Ταϋτα ό λύκος εΙπών (κατεδίκασε τά αμαρτήματα του όνου), διααπαράττει 

τόν ονον όπιπηδήσας και δεΐπνον ποιεί τόν δνστνχον δ και πρό τής έξαγορεύσεως εργον 

όκεΐνφ, καν ει, προσποιούμενος δήύεν δικαιοσύνην, εαυτόν μη δοκεΐν αδίκως εκείνον 

φαγεΐν τάχα κατέστησε" ταντά ποιων τοΐς τών άν&ρωπων άδικωτατοις, οϊ τα των πλη¬ 

σίον άρπάζοντες έπισεμνολογονσι τήν πραξιν και λογοις αδικωτέροις δικαιοσύνην την αδι¬ 

κίαν δοκεΐν άποδεικνύειν επιχειρονοιν * (εκδ. ΡβΓΓγ, σ. 500-501, αριθ. 452 ). 

2 «"Ονοί εν τινι λειμώνι νεμόμενος, ώς εϋεάοατο λύκον επ' αυτόν όρμώμενον, χω- 

λαίνειν προοεποιεΧτο, Τον όέ προσελ^όντος αντφ και τήν αΙτίαν ηυνδανομένον, δι’ ήν 

χωλαίνει, ελεγεν ώς φραγμόν διαβαίνων σκόλοπα επάτησε και παρηνει αντφ πρώτον έξε- 

λεΐν τόν σκόλοπα, εϊ&’ όντως αυτόν καδοινήσαούαι, ΐνα μή έσ&ίων περιπαρή. Τον δέ 

πεισδέντος και τόν πόδα αυτόν επάραντος, δλον τε τόν νουν προς τή όπλη εχοντος, ό 

20 - 6 - 1961 
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ΕΙκ. 2. Λεπτομέρεια τής είκ. 1. Λύκος καΐ δνος. 

Ή πλατυτέρα διήγησις περί τών δύο τούτων ζώων συνιστα τό θέμα 
τού μεσαιωνικού έπυλλίου « Σνναξάριον τον τιμημένον γαδάρον», παραδε- 

δομένου ύπό τού νίηάοΐ». οοά. 244πλατύτερου δέ γνωστού κατά τούς 
χρόνους τής τουρκοκρατίας εκ τής διασκευής του υπό τόν τίτλον « Γαδάρον, 

λύκον καΐ άλουτιονς διήγησις ώραία » και υπό τόν λαϊκώτερον τίτλον « 

φνλλάδα τον γαδάρον »Εις τό μεσαιωνικόν ποίημα τά πρόσωπα γίνονται 
τρία, παρεμβαίνει καΐ ή άλώπηξ — άλλο χαρακτηριστικόν ζώον εκ τού κύκλου 
τών ήθικολογικών αλληγοριών τών αισωπείων μύθων. 

Εις τό Συναζάριον πλέκονται, πλουτισμένοι όμως διά τής παρεμβολής 
τής άλώπεκος καί διά πολλών δευτερευόντων επεισοδίων καί άνεπτυγμέναι, 
αΐ υποθέσεις και τών δύο, ώς ανωτέρω μύθων · τών « Λύκος καί όνος δικα¬ 

ζόμενοι» καί «Λύκος ιατρός»®. ΕΙς τό Συναξάριον ή ΰπόθεσις μεταφέρεται 

δνος ΑάΙ εις το στόμα άφεις τους δδόντας αυτόν εξετίναξε. Και δς κακώς διατε·&εις δφη 

« δγωγε δίκαια πεπονιά" τΐ γάρ, τον παιρός με μαγειρικήν τέχνην διδάξαντος, αυτός 

Ιατρικήν έπελαβόμην ; » Οντω και τών ανθρώπων οι τοΐς μηδέν προσήκουσιν επιχειρονν- 

τες εΙκότως δνστνχοΰσιν » (ΡδΓΓγ, σ. 395, άριθ. 187 = Η&πετ&ίΐι [ΤετίύηεΓ), II, 

σ. 19, άριθ. 198 )- 
1 Έδημοσιεύθη υπό του Ο. λΥ & β· η ε γ, Οαηηίηα &Γ3βο& ιαβάϋ 3βνί, Ι,ΐρδωε 

1874, σ. 112 κέ. 
2 Έτυπώθη επανειλημμένως Ιν Βενετίρ. *Η πρώτη έκδοσις σύτής κατέρχεται 

εις τό Ιτος 1539 ( βλ. Ε. Βίδ1ίοβΓ3ρ1ιί6 θεΐΐέπίςυβ ααχ ΧΥ® βΐ 
ΧνΙβ 8160163, I, Ρ&Γίδ 1885, σ. 234, άριθ. 98). Έκ τών εκδόσεων Βενετίας άνε- 

τυπώθη έν \Υ3.2η6Γ, ενθ’ άν., σ. 124 κέ. Πρβλ. καί τήν έκδοσιν Αθηνών υπό 
τόν τίτλον * Γαδάρον, λύκον και άλεπονς διήγησις χαρίης, Άθήναι 1856 ». Τελευταίως 
άνεδημοσιεύθη υπό Λεύτερη Αλεξίου, Ή φυλλάδα τοΰ Γαδάρου, ήτοι γαδά- 

ρου, λύκου καΐ άλεποΰς διήγησις ώραία, Κρητικά Χρονικά, Θ', 1955, σ. 81 κέ. 

5 Ή παρεμβολή τής άλώπεκος είς τήν πλοκήν τοΰ μύθου είναι δευτερογενής· 

εΙσάγεται διά νά άποκτήση ή άφήγησις περισσοτέραν δραματικότητα. Πρβλ. Α. Π α- 
παδοπούλου, Βυζαντινόν έπος έ| αίσωπείου μύθου, Έπ. Έτ. Βυζ. Σπ., ΚΓ', 

1953, σ. 390-391. 

ΕΠΒΓΗΡΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 'Βτβς Λ' 27 
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εντός πλοίου εΐς τήν θαλασοαν. Εντός του πλοίου ή πονηρά άλώπηξ είση- 

γεΐται εις τον λύκον πρόσχημά τι διά νά φάγουν τον δνον* και εκτυλίσσεται 
ή άφήγησις μέ Όέσιν τό τεχνοτροπικόν -δέμα του μΰ^ου « Λύκος και ονος 
δικαζόμενοι», διά νά επακολουθήση ή λυσις συμφώνως προς τό τεχνοτροπι· 
κόν -θέμα του μΰθου «Λύκος ιατρός». Διά τεχνάσματος του ό ό'νος καταςρέ* 

ρει λάκτισμα κατά του στόματος του λυκου, σπάζει τούς δδόντας του και 
ρίπτει τούτον είς τήν θάλασσαν. Μετά τό πάθημα τού λύκου ετιμωρήθη και 
ή άλώπηξ. °Άς προστεθη ακόμη δτι, ενφ είς τον αΙσώπιον μύθον « Λύκος 
Ιατρός» τό θέμα παρουσιάζεται μέ περιεχόμενον χαρακτηρολογικόν, επιζη- 

τεΐται δηλαδή νά μεταδοθή διά τούτου ή διδασκαλία δτι δφείλει τις νά Ιπι- 

διώκη μόνον δ',τι αρμόζει είς τήν ιδικήν του φύσιν, είς τό έπύλλιον — τό 
Συναξάριον — τό ίδιον θέμα, χρησιμοποιούμενον ώς λύσις τού ολου δραμα¬ 

τικού άφηνήματος, μετατρέπεται είς άρετολογίαν' επιζητεΐται δηλαδή διά 
τούτου νά μεταδοθή άλληγορικώς ή διδασκαλία δτι ή ευφυΐα μετά τής αρε¬ 

τής γενικώς είναι ίκαναΙ νά σώσουν από τής επιβουλής. 

Τό έπύλλιον περατούται διά τής περιγραφής τής άμετρου χαράς τού 
δνου μετά τήν νίκην του καΐ διά τής άναδείξεως τής νίκης ταύτης δι* έγκω- 

μίου τού δνου: 

« *Αλλά τό ορομα αύτόν έστησαν νά τον λέγουν, 

από τού ννν εις τό εξής Νϊκον νά τόν λαλονοι 

καΐ ηλέον γάδαρον αυτόν ποσώς μή τόν ειποϋσι' 

άλλά ΝΧκον άς τόν λαλούν δη ένίχηοέν μας^ 

(Συναζαρ. στ£χ. 376-379 ). 

« Νίκος άς είσαι από τον νυν, Νικήτα νά σέ λέσι » 

( Αύτ. στίχ. 388 ). 

« γάδαρον δεν τόν λέγουν 

άλλά Νικήτα και Νικόν οσοι τήν γνώσιν έχουν » 

(Αύτ. στίχ. 392 - 893) *. 

Τό Συναξάριον τού τιμημένου γαδάρου χρονολογείται τό άργότερον είς 
τόν αί., έχει δέ γίνει παραδεκτόν δτι, είτε άμέσως είτε εμμέσως (προϋ¬ 

ποτίθεται ως άμεσον πρότυπον αντίστοιχον αφήγημα έκ τής δυτικής Εύρώ- 

ίτΉζ). προέρχεται έκ τού κύκλου των αίσωπείων μύθων*. Άλλ’ ή φιλολογική 

^ λνα^ηστ, σ. 123. Πρβλ. Διηγησ. * Χαρά σ’ εοέ, κυρ Γάδαρε, και είς τήν 

φρόνηαΐν σον ί ... 1 πρέπει ο' ετοντο πώκαμες πάντοτε νά παινήσαι. \ Θαρρώ, για τοΰτο 

και πολλοί Γάδαρον δέν αε κράζουν, \ άλλά ώς τψιώτερον, Νΐκον σε ονομάζουν » (λν &- 

σ. 139-140, Αλεξίου, σ. 103). 
2 Κ. ΚηιιηδβοΙιβΓ, Οββοΐι. <3. }>γζ. Ι,ίΐί.® ( 1897 ), σ. 882 καΐ 883 (πρβλ. 

τήν ελληνικήν μετάφρασιν του Γ. Σωτηριάδου, εκδ. Βιβλιοθ. Μαρασλή, Γ', σ. 
194- 195, 196), Ν. Πολίτου, Λοογραφικά Σύμμεικτα, Α', έν Άθήναις 1920, 
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πλευρά των ζητημάτων περί τό Συναξάριον δεν μάς ενδιαφέρει. Παρατηρού- 

μεν απλώς δτι είς τό Βυζάντιον τό βασικόν υλικόν τού Συναξαρίου ΰπήρ- 

χεν' είναι γνωστόν δτι από τού 9^^ αί. αρχίζουν είς τό Βυζάντιον νά άνα- 

συντάσσουν και νά παραφράζουν τούς αίσωπείους μύθους ΕΙδικώτερον, 

ώς ήδη παρετήρησεν δ Ηδΐιετ&ίΐι, είς τό Συναξάριον τό τεχνοτροπικόν θέμα 
τής εξομολογήσεως κατάγεται άμιέσως έκ τού μύθου « Λύκος και δνος δικα¬ 

ζόμενοι», δημιουργήματος χριστιανικών χρόνων" εύρίσκεται μεταξύ τών 
ρητορικών προγυμνασμάτων τού Άφθονίου, περί τών οποίων έτρεφε μεγά- 

λην ΰπόληψιν ή βυζαντινή παιδεία, πηγάζει δηλαδή τό θέμα τούτο άποκλει- 

στικώς εκ τής βυζαντινής λογοτεχνικής παραδόσεως *. Δεν είναι ίσως περιτ¬ 

τόν νά σημειωθή τέλος δτι τό θέμα τής σωτηρίας τού δνου εκ τής απειλής 
τού νά σπαραχθή υπό τού λύκου απαντάται και είς παραμύθια. Είς τά παρα¬ 

μύθια είναι γνωσταί δύο παραλλαγαί του. Ή πρώτη παρουσιάζει πλοκήν μέ 
τά τρία πρόσωπα: τόν λύκον, τήν άλώπεκα καΐ τόν δνον*. Τό θέμα της συμ¬ 

πίπτει πρός τό βασικόν θέμα τού έπυλλίου — άναφέρεται είς τήν σωτηρίαν 
τού δνου από τής επιβουλής τού λύκου καΐ τής άλαδπεκος. Ή έτέρα παραλ¬ 

λαγή παρουσιάζει μόνον τόν λύκον και τόν δνον. Θέμα της είναι τό πάθημα 
τού λύκου, παρασυρθέντος υπό τού δνου είς τό χωρίον τάχα διά νά γίνη 
προεστώς^ — παραλλαγή τού αίσωπείου μύθου «Λύκος ίατρός». 

Έπανερχόμεθα είς τήν διακόσμησιν τού αναγλύφου μας. Είδομεν αρι¬ 

στερά έν φύλλωμα, ακολούθως τόν αετόν και κατόπιν τόν λύκον μέ τόν δνον 
(είκ. 1). Είς τόν αισώπειον μύθον «Λύκος ίατρός» τό έπεισόδιον τοποθε¬ 

σ. 188 καί 192 - 193, ΙΙαπαδοποΰλου, εν{)·’ άν., 386 κέ , Αλεξίου, ένθ·* άν., 

σ. 82 κε. *0 Παπαδόπουλος (ένθ·* άν., σ. 388 ) παραπέμπει είς τήν παραλλαγήν του 
μύθου « Λύκος ίατρός», τήν άρχομένην διά τής φράσεως « 'Όνος πατήσας οκόλοπα» 

(έκδ. ΗαΙηι, άριθ. 334). 
^ Κγιιπι1)&ο1ι6Γ, ένθ’ άν., σ. 717. Πρβλ. και σ. 477, 544 καΐ 782 (Ιλλην. 

μεταφρ Σωτηριάδου, τ. Γ’, σ. 635, Πρβλ. και σ. 140, 273 και 635), Η&ιΐδτ&ΙΙι, 
εν Κ.Κ. ΧΤΧ 2, στ. 1494 κέ., 1501 (άρθρ. ΡΙιασάπιε ), Ργ. ΡοάΓί^υβζ Λάτ»- 

θθ3, δυτ υηβ Γέά&οΙΐοη άβδ ί&δΙεδ βδορίηυεε, Πεπραγμ. Θ' Διεθν. 

Βυξ. Συνεδρ. (Θεσσαλονίκης) Γ’ ( 1958 ), σ. 207 κέ., ένθα καί ειδικωτέρα βιβλιο¬ 

γραφία. Επίσης Φ. Κουκουλ έ, Βυζαντινών βίος καΐ πολιτισμός, τ. Τ , ΆΟήναι 
1955, σ. 330 κΙ. 

^ Ηαιΐ3Γ&ΐ1ι, ενθ* άν,, στ. 1501. Ύπό τών εκδοτών τών αίσωπείων μύθων 
περισυνελέγη εκ του ΟΙιγ. νν&ΐζ, Κ.Ιΐ6ίθΓ€5 I (1832 ), σ. 597. Περί τής 
θέσεως τών ρητορικών προγυμνασμάτων εντός τής βυζαντινής παιδείας βλ. Κηιηι- 

ύ α ο 1ι 6 Γ, σ. 450 κέ. (= μετάφρ. Σωτηριάδου, τ. Β', σ 87 κέ.), 
^ Ο. V ο η Η & 1ι η, Οτίβοΐιίδοΐιβ υηά Αΐύαπβδίδοΐιε ΜέίΓοΙιεη, Γείρζί^^ 

1894, ΣΙ, σ. 104 κέ. ( άριθ. 92), Α. Α. Μέγα, Παραμύθια, Αθήνα 1927, σ. 154 

και Δ, Λουκάτου, Νεοελληνικά λαογρσφικά κείμενα, Αθήνα ( 1957), σ. 9-10. 

Πρβλ. καΐ τήν ύπό τών Μέγα καί Λουκάτου σημειουμένην βιβλιογραφίαν. 

* Ηαίιπ, σ. 105-106, άριθ. 93. 
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χείται εντός λειβαδιού («δνος εν τινι λειμώνι νεμόμενος »)■ ομοίως και εις 

τό Συναξίίριον του τιμημένου γαδάρου υπονοείται εν αρχή δτι δ ιστορία 
Εκτυλίσσεται εις λειβάδιον ( « κ* παραβοσκίζετον κοντά πρός τό ρνάκιν » 

στίχ. 9), και ακόμη δτι εκεΐ πλησίον υπήρχε καΐ δάσος («παντες διασκορ- 

ΕΙκ. 3. Ψηφιδωτόν δάπεδον εκκλησίας έν 0γϊι&5 

(Νότιος Γαλλία ). Λεπτομέρεια. 

{Ε. Κΐίζΐηρεν) 

πίζονται μέσφ χον δρυμώνος·» στίχ. 34 Νομίζω δτι δυναται το φύλ¬ 

λωμα τού Αναγλύφου νά εξηγηθή ώς ύποδήλωσις φυτικού τοπίου, αποδο-θέν- 

τος άφηρημένως διά τού τρόπου τούτου, μη εντελώς αγνώστου εΐς τήν μεσαιω¬ 

νικήν εικονογραφίαν. ΈπΙ παραδείγματι δι* εντελώς παρόμοιας φυτικής ελι- 

κος είς τό ψηφιδωτόν δάπεδον τής εκκλησίας τού Οτα^δ εν Νοτίφ Γαλλίςι 
(εικ. 3) έχει ΰποδηλωθή ή έννοια τού φυτικού τοπίου (τής ξηράς), ενφ 

^ σ. 112 καί 113. Πρβλ. καΐ Διηγησ. ^ Στην μιαν μεριάν τον λεΐ' 

βαδιον ήϊονε δάσος μέγα » (στίχ. 31), «και παρενάνς εκίνησαν στον λειβαδιού την 

στράτα» (στίχ. 39) ( σ. 125 καΐ Αλεξίου, σ. 91). 

παραλλήλως διά στήλης έξ οριζοντίων κυματοειδών ταινιών εχει ΰποδηλωθή 
ή έννοια τού ωκεανού" άναμέσον τούτων είναι τοποθετημένη παράστασις τού 
Ήλία και τού Ένώχ εντός τού παραδείσου ^ Κατά τον Ε. Κίϋζίη§·6Γ ή σύν- 

θεσις τού ψηφιδωτού τού Οηιαδ, χρονολογούμενου εις τό έτος 1097, είναι 
άπλούστευσις παλαιοχριστιανικού προτύπου, ως τού άπαντωμένου εις τό 
ψηφιδωτόν δάπεδον τού βορείου πτερού τής βασιλικής Α τής Νικοπόλεως*. 

ΕΙς τό παλαιοχριστιανικόν παράδειγμα ή χλωρίς διατηρεί άκεραίαν τήν παρα¬ 

στατικήν της αξίαν" εΐς τήν μεσαιωνικήν επανάληψιν τού θέματος ή παρά- 

στασις τής χλωρίδος άπεδόθη συμβατικώς δι* απλής φυτικής έλικος. Νομίζω 
δτι τοιούτο τι δυνάμεθα νά δεχθώμεν και περί τής φυτικής έλικος τού άνα- 

γλύφου μας, οτι δηλαδή σημαίνει συμβατικήν παράστασιν φυτικού τοπίου. 

"Ισως και ή παράστασις τού πτηνού ( αετού ;) δυναται νά εννοηθή ως 
συμπ?νηρωματικόν στοιχεΐον τού φυτικού τοπίου. Εΐς τό Συναξάριον, δταν 
λέγεται περί των κυνηγετικών κυνών τού κυρίου τού δνου δτι διεσκορπίσθη- 

σαν Ιντός τού δάσους ώς ^ ζάγανοι καΐ στανραητοί, ξιφ&ερογνρεντάδες» 

(στίχ. 35)^ περιγράφεται εμμέσως δάσος με όρνεα. Ουτω π.χ. εΐς διακό- 

σμησιν κανόνος τού Υαί. Ογ. 354, φ. 4 (τού έτους 949) ή παράστασις πτη¬ 

νού ΰπεράνω ελάφου ^ ΰποδηλοΐ ΐδεατώς δασικόν τοπίον, εμψυχωμένον διά 
τής παρουσίας αντιπροσώπων τής πανίδος, τής διαιτωμένης εντός δάσους. 

*Αλλά και ή στάσις τού δνου επί τού αναγλύφου μας φαίνεται νά μή 
στερήται σημασίας. Παριστάνεται, ώς εϊδομεν, μέ τήν ουράν του άνασηκωμέ- 

νην, με τήν κεφαλήν του υψηλά καΐ μέ τό στόμα ανοικτόν, ώς νά ογκάται 
πλήρης εΰχαριστήσεως (είκ. 2). *Η στάσις αύτη εΰχαριστήσεως άνταποκρί- 
νεται εΐς ίκανόν μέτρον πρός τήν περιγραφήν, τήν οποίαν αφιερώνει τό 

Συναξάριον εΐς τόν ονον μετά τήν νίκην: 

« Σηκώνει την οΰράκλαν τον ανοίγει και τό στόμα 

καΐ ονριάζει και τζηνά και *ξοίκηοεν τόν κόσμον» 

( στίχ. 316 ■ 317 ) 

2. *Η μέχρι τούδε άνάλυσις έδειξεν, ώς νομίζω, δτι τό θέμα τού άπα- 

σχολούντος ήμάς αναγλύφου φαίνεται έμπνευσμένον εξ αφηγήματος, έξ δσων 

ΐβ. ΚίΙζΐπβεΓ, Μο5Είθ3 βΐ Νΐΐίοροΐίδ, ΒαηιΙ). Ο&Ι:® Ραρ, 6, 1951, 119 

κέ., εικ. 35, όπου καΐ ή παλαιοτέρα βιβλιογραφία περί τού ψηφιδωτού. 

2 Κ ί Ι ζ ί η δ 6 Γ, αΰτ. 
^ & 0 π € Γ, σ. 113. Πρβλ. Διηγησ. * Πέτονται ώς οι γέρακες, ώς αετοί γνρΐ· 

ζονν, 1 λιοντάρια, λύκους και 9εριά οσάβρουν τά ξεσκίζουν* (στίχ. 87-88) (ΐνΛ^ηβΓ, 

σ. 126 και Αλεξίου, σ. 92). 
^ Α. Ογ35&γ, ΜίηίίΐΙΐίΓεδ ^τόςο - οπ^ηίαίβε, 8&ιηίη. Οοηά&ΐτον., IV, 1931, 

σ. 219, πίν. XV, 1. 
5 \ναεπβΓ, σ. 121. Πρβλ. Διηγησ. «συχνά πηδ^, τζιλιμπορδα και την ουράν 

σηκώνει* (στίχ. 455) ( \ν&§πβΓ, σ. 137 και Αλεξίου, σ. 101). 
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άνωϊερω εσημειώθησαν, αναφερομένου εις ανθρωπομορφικόν τι έπεισόδιον 
μεταξύ λύκου και δνου. Περισσότερα κοινά σημεία φαίνεται νά συνδέουν τό 
άνάγλυφόν μας προς τό Συναξάριον τού τιμημένου νοδάρου και φαίνεται, 
λοιπόν, δ'τι τό κορινθιακόν τούτο άνάγ?ι.υφον, χρονολογούμενον, κα·θώς εϊδο- 

μεν, πιθανώτατα εϊς τό πρώτον ημισυ τού 12^^ αϊ., προσφέρει ένδειξιν πρός 
συναγωγήν χρονολογικών συμπερασμάτων και περί τού Συναξαρίου’ οτι 
δηλαδή τό Ιπύλλιον τό άφηγοΰμενον τήν νίκην τού δνου κατά τού λύκου 
ύπήρχεν ήδη κατά τό πρώτον ήμισυ τού 12ου αί., ή, τουλάχιστον, δτι αΐ 
αισώπειαι πηγαΙ τού έπυλλίου, συγκεκριμένως οί μύθοι «Λύκος και δνος 
δικαζόμενοι» και «Λύκος ιατρός», έκυκλοφόρουν εις τό στόμα τού λαού, 
συντεθειμένοι εις ένιαϊον άρετολογικόν αφήγημα. Μέ άλλους λόγους φαίνεται 
δτι διά τού κορινθιακού τούτου αναγλύφου μαρτυρείται εμμέσως ή παρουσία 
ϊσως δχι άκόμη τού εμμέτρου Συναξαριού, αλλά τουλάχιστον ενός προφορι¬ 

κού έπους, κυκλοφορούντος εις τό στόμα τού λαού ώς άρετολογικού αφηγή¬ 

ματος, πριν άκόμη συντεθή τό Συναξάριον, είς τό όποιον τό προφορικόν 
εκείνο άφήγημα παρέσχε πιθανώτατα τό πρώτον και άμεσον υλικόν. Ό Η. 

Ηιιη§:€Γ διαβλέπει εις τό Συναξάριον τού τιμημένου γαδάρου κοινωνικόν 

άντιαριστοκρατικόν περιεχόμενον*Απροκαλύπτως άντιαριστοκρατικά συναι¬ 

σθήματα εκφράζονται εις τό έπος τού Βελισαρίου^, χρονολογούμενον πιθα- 

νώτατα πρός τά τέλη τού 14συ αι. Έκ τού Ιπους τούτου δύνανται πιθανώς 
νά συναχθούν συμπεράσματα εμμέσως και περί τού πνευματικού περιβάλλον¬ 

τος καΐ τών πηγών εμπνεύσεως ώς καί περί τής εποχής τού ποιητού τού 
Συναξαριού. Αλλά τά ζητήματα περί τής καταγωγής και τής χρονολογήσεως 
τού Συναξαριού ενδιαφέρουν, ώς εϊπομεν, τούς φιλολόγους* εδώ τά προσηγ- 

γίσαμεν μόνον δσον απαιτείται διά νάεξηγηθή τό θέμα τού άναγλύφου μας. 

Έσημειώθη ανωτέρω δτι εις τό Βυζάντιον υπήρχε διαδεδομένου υλικόν 
έκ τού κύκλου τών αισωπείων μύθων, πιθανώτατα δέ και μεταξύ τών λαϊ¬ 

κών στρωμάτων^. Τό υλικόν δμως τούτο τό κυκλοφορούν εις τό Βυζάντιον 
παρουσιάζεται πτωχότερου τού κυκλοφορούντος εις τήν Δύσιν, ιδιαιτέρως 
εις τήν Γαλλίαν, δπου από τού αϊ. αναπτύσσεται εκτεταμένη εικονο¬ 

γραφία μύθων ζώων, ιδίως έκ τού θησαυρού τών αισωπείων μύθων. 

Είς τήν μεσαιωνικήν τέχνην τής Δύσεως ή εικονογραφία τών αισωπείων 

^ Η. Ηιιη^εΓ, Βγζ&ηίΐηΐδοΐιβ Οθίδίβεννβΐΐ νοπ Κοηδίδπίίη άβηι 0Γ0536η 
Μδ ζαιη ΡβΠ Κοπδΐίίητΐηοροΐδ, Β&άεη- Β&άεη ( 1958 ), 286- 287. 

2 2τίχ. 37 κε., 53 κε., 208 κέ., 293 κέ., 398 (\ν α ^ η 6 γ, ενΟ·" όίν., σ. 305, 

306, 3)0, 316 ). Πρβλ. Η. - Ο. Β € ο 1ί, ΒβΙίδΛΓ - ΡΙιίΙ&ηΙΙίΓορεηοδ. ϋβδ ΒεΙϊδβΓ - Ιίεά 
Ρ&1&6ο1ο^εηζ€ίΐ, δετί» Μοπαοεηδΐβ. Ργεπζ Βαδίπ^βΓ κλπ. &1δ Ρεδί^ηαβδ 

ά3Γ§6ΐ>Γ3θΙιΙ, Ινδίάβη 1952, σ. 47-48, του αύτοΟ, ΒβΙΐδαΓίιΐδ ηηά <3Ϊ6 Μ&αεηι 
Κοπ5ΐ3ηίίηορε1δ, Βί6 "ννεΐΐ άβι- δΐΗ^νβη, V, 1960, σ. 256 - 257. 

^ Βλ. άνωτ., σ, 419. 
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μύθων κατάγεται εμμέσως έκ τής αρχαίας ελληνικής καλλιτεχνικής παραδό- 

σεως, αλλά μέσφ λατινικών Ιστορημένων χειρογράφων, αντιγράφων αντιστοί¬ 

χων ε?νληνικών τού 5°*^ * αΐ. μ.Χ., έξηρτημένων άπ* ευθείας έκ τής παρα- 

δόσεως τής αρχαίας τέχνης ^ Είς τήν περιοχήν τής βυζαντινής τέχνης, μολο- 

ΕΙκ. 4. Θιοράκιον Μουσείου Βερολίνου αριθ·. 3250. 
(Φωτογραφία Κρατικών Μονοίίων Βερολίνου) 

νότι οί αίσώπειοι μύθοι ήσαν γνωστοί και έχρησιμοποιούντο είς τά σχολεία 
διά διδακτικούς σκοπούς*, αξιόλογος παράδοσις εικονογραφίας τών αίσω- 

πείων μύθων δεν έχει διαπιστωθή μέχρι τοΟδε. Είναι δέ χαρακτηριστικόν 

^ Ο. Τ 1ι ΐ β 1 β, ΰε 3ηΙί(ΐιιθΓΐιιιι ϋ^Γΐδ ρΐοίίδ ( 1897 ), σ. 36 κέ., τοΰ αύτοΰ, 

ΒβΓ ϊΙΙαδίΓίεΓΐε Ιαίείοϊβοΐιβ Αεδορ ίη άετ Η^ηάδοΙίΓΐίΙ άεδ ΑθεπιαΓ, Οοάεχ Υοδ- 

δίΛπαδ ΐΕί. οοί. 15 ( =Οο(ϋοε3 2Γ3.βοί εί; Ιε,ίίηί ρ1ιο1:ο£Γ3ρ1ιΐοε άερΐοΐί Βηοε δοα- 

ίοηε Οσ Υπεδ, δηρρί. ΙΠ), Ινεΐθεη 1905, σ. 25-26 καί 35-36, Η^ιΐδτπΙΙι, 

ένθ’ άν., 1482 κε, και 1499 κέ., τοΰ αύτοΰ, αύτ., στ. 1735 ( άρθρ. Ραδεί), ιδιαι¬ 

τέρως Α. Ο ο 1 (3 δ ο 1ι ιη ί ά τ, Αη Μ&ηηδοηρΙ οί ΙΙιε Αεδορ Ρ&δΙεδ οί Ανία- 

ηαδ 30(1 Γείαΐεά Μ3ηιΐ30Γίρίδ, Ρπηοείοη 1947, σ. 1 κέ. καί 32 κέ. Πρβλ. καί Κ. 

λΥ 6 ί τ ζ οι 3 η η, Αηοίβοΐ Βοοίί ΙΙΙιιπιίηαίϊοπ, 03ΐυδΓΪ<3§;ε Μ35δ. 1959, σ. 111 κέ. 

2 Βλ. τήν βιβλιογραφίαν άνωτ., σ. 4192· 
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δτι το (^ρχαιότερον έκ των γνωστών ιστορημένων ελληνικών χειρογράφων 
του Αίσωπου, ό άλλοτε Οτγρίοί^τΆί. οοά. Α 33 (ήδη τής Συλλογής ΡίθΓροηί: 

ΜθΓ§:&η άριί). 397), χρονολογούμενος κατά την γνώμην μου εις τον 12ον 
αΐ. *, προέρχεται έκ Νοτίου Ιταλίας καΐ είναι επηρεασμένος έκ τής ρωμανι* 

κής τέχνης* άμφιβάλ?νει δέ τις περί τοΐί άν ή εικονογραφία του προκειμένου 
χειρογράφου δΰναται νά προσγραφή άμέσως εις την βυζαντινήν εικονογρα* 

φικήν παράδοσιν του Αισώπου. Παρεμπιπτόντως άς σημειωθή δτι είς ελλη¬ 

νικά ιστορημένα χειρόγραφα τής Νοτίου Ιταλίας παρατηρούνται ρωμανικαΐ 
επιδράσεις άπδ των αρχών του αΐ., ώς π.χ. εις τό εΰαγγελιάριον 
ΟΓΥρΙοΐοΓ. ΑαV^ 

*Αλλά πρέπει καΐ είς την περιοχήν τής βυζαντινής τέχνης νά ύπήρχεν 
εικονογραφικός κύκλος Όεμάτων εμπνευσμένων εκ τών αισωπείων μύθων, δεν 
ετυχεν δμως ακόμη νά επιχειρηθή ερευνά του. Σχετικόν υλικόν απαντάται 
εδώ και εκεί* κατωτέρω σημειουνται προχείρως παραδείγματά τινα: 

Ό μύθος « Α'ύων, άλέκτωρ καΐ άλώπηξ»^ νομίζω δτι εικονογραφείται 
Ιπι του θωρακίου άριθ. 3250 του Μουσείου του Βερολίνου (εικ. 4)^ Τό 
γλυπτόν προέρχεται Ικ Κωνσταντινουπόλεως, χρονολογείται δ* εις τόν 12®'' 

αί. Ό ίδιος μύθος, αλλά διαμοιρασμένος εις δυο συνεχομένας επιφάνειας, 

απαντάται, ώς νομίζω, καΐ επι επικράνου του Μουσείου Θηβών (είκ. 5). 

Είς τό γλυπτόν τοΰτο τό θέμα παρουσιάζεται άπλουστευμένον, παραλείπεται 

^ Βείΐβ (3 & Οοδί» θΓσ6Π6·Μ6ΐ: & Ρ. Η^Γτεβη, έν Τΐιβ Ρίβτροηί 
ΜθΓ23η 1,ί5Γ3Γγ. Βχΐιίδίΐίοπ οί Ι1Ιυιηίη3ί:β<3 Μαπυεοτιρίε ΙιβΜ αί Ιΐιβ Νβνν Υοτίε 
Ρϋδΐίο ΙνίΙ)Γ3Γγ, Νσιν Υοτίε 1933 - 1934, σ. 7, άριθ. 13 (δείγμα τής τέχνης του βλ. 
Ιν πίν. 12). *Υπό τών εκδοτών χρονολογείται είς τόν ΙΟον «Ι. 

2 Είναι δ σημειούμενος είς τόν κατάλογον του Α. Κοοοίιΐ, Οοάίοβδ Οτγ- 

ρίοηβεδ, Τιΐδοαίί 1883, σ. 5. 

3 ΡβΓΓγ, σ. 419, άριθ. 252 — Η3υ8Γ&11ι (ΤεηδηεΓ), II, σ. 87, άριθ. 268. 

^ Ο. \νιι1ίί, ΑΙΙοΗηδΙΙίοΙιε α. ΜίΙΙβίΗΐίοΓίίςΙαβ Βΐ1<1·ινβΓΐε€, II, Βοτίίη 1911, 

σ. 4, άριθ. 1703, του αύτοΟ, ΑΐΙοΗΓίδΐΙ. υ. δγζαηΐ. Κυηδΐ, σ. 608, είκ. 521. Ό 
μύθος λέγει δτι κύων καΐ άλέκτωρ διενυκτέρευσαν είς το δάσος και οτι δ μέν άλέ¬ 

κτωρ έκάθητο έπΙ δένδρου, δ δέ κύων υπό τό δένδρον, δτε έπλησίασεν ή άλώπηξ και 
διελέχθη μετά τοϋ άλέκτορος. Εις τό άνάγλυφον του Βερολίνου τό θέμα παρουσιά¬ 

ζεται παρανοημένον' τό καθήμενον τετράποδον εχει άποδοθή διά τών χαρακτηριστι¬ 

κών αλωπεκος, δ δε άλέκτωρ παριστάνεται ίστάμενος ΙπΙ κίονος έν μέσφ κλάδων. 
*Ως προς τό τελευταϊον τούτο δ τεχνίτης του αναγλύφου ή τό πρότυπόν του φαίνον¬ 

ται επηρεασμένοι έκ συνθέσεως μέ άλέκτορα έπΙ κίονος ή στήλης (πρβλ. παραδεί¬ 

γματα είς απεικονίσεις τής Άρνήσεως τοϋ Πέτρου: Μουσ. Λατεραν. σαρκοφάγος 
άριθ. 174 ^. \ν ί 1 ρ 6 Γ ΐ, I δ3Γθθί3^ΐ οΐιπδίίαηΐ αηΙίοΙιί, Κοιπ3 1929, πίν. ΟΧΧΙ, 
3, τμήμα σαρκοφάγου του Κοιμητηρίου τής Δομιτίλλης, αύτ. πίν. ΟΥΠΙ, 3, μικρό- 

γραφίαι Λαυρεντ. κώδ. VI 23, φ. 94 και φ. 205ν Ο. ΜΐΠοί, ΗβοίιβΓοΙιβδ δΐιτ 
Ποοηθ£Γ3ρ1ιί6 άο Ι’ένΕπδίΙο, Ραπδ 1916, είκ. 368 καί 373). Περί τού άρχικοΰ 
τύπου βλ. κατωτ. σ. 430. 
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ό κύων. ΕΙς τάς δυο άλλας πλευράς τοΰ επικράνου παριστάνονται είς δράκων 

καΐ πτηνά Ιπι κλάδων ^ 

ΕΙς τό χειρόγραφον Χρυσοστόμου ΥαΙ;. οοά. Οΐίοί). §:γ. 14 (αι.) 

παριστάνεται αρχικόν μΰ (Μ) εκ δυο κυνοειδών τετραπόδων κρατουντών Ικ 
τών πτερύγων πτηνόν. *0 ·\Υ€ίΐ:ζπι&ηπ χαρακτηρίζει τά τετράποδα ώς κΰνας 

α β 
Είκ. 5. Έπίκρανον Μουσείου θηβών. 

(*Α. 'Ορλάνδος) 

και τό πτηνόν ώς άετόν^' ή μικρογραφία πιθανώς είναι εμπνευσμένη εκ τοΰ 
αίσωπείου μύθου « Κύνες δύο », τοΰ ενός θηρευτικοΰ και τοΰ ετέρου οίκου- 

ροΰ καί διπνεμομένων θήραμα®. 

Έπι τοΰ μικρού πωρίνου πτυχωτοΰ κιονόκρανου τοΰ Βυζαντινού Μου¬ 

σείου *Αθηνών άριθ. 565/238 (εικ. 6)* παριστάνονται αριστερά τετράπο- 

δον μέ οξέα ώτα καί μακράν άνευ θυσάνου ουράν, βεβαίως λύκος, εις τό 
μέσον εις τράγος προς δεξιά και ακολούθως ετερος λύκος. *0 πρώτος λύκος 
παριστάνεται βλέπων πρός τόν τράγον μέ ζωηράν επιθυμίαν* δ δεύτερος 
λύκος ϊσταται μέ τήν κεφαλήν ελαφρώς κεκλιμένην, άλλ* επίσης βλέπων πρός 
τό μέρος τοΰ τράγου. Νομίζω δτι εις τό θέμα τοΰτο δύναται νά άναγνωρι- 

σθή δ αίσώπειος μύθος ^"Έριφος έπι δώματος έατώς καϊ λύκος 'Ο 

μΰθος δμιλεϊ περί Ινός λύκου, Ιπαναλαμβάνεται δ'μως εις τό γλυπτόν ή παρά- 

στάσίς του, διά νά άποδοθοΰν αι δύο χαρακτηριστικαί φάσεις τής άφηγή- 

1 Α. 'Ορλάνδου, *Αρχ. Βυζ. Μνημ, Έλλ., Ε', 1939 -1940, σ. 131 κέ., άριθ. 

14, είκ. 14 και 15 άριστερά. Ό δράκων και τά πτηνά, είκ. 13 καί 15 δεξιά. 

2 Κ. \ν6ί1ζη33ΐιη, Οίβ 1)γζ3ηΙϊηίδο1ΐ6 Βυο1ιιπ3ΐβΓ€ί άβδ 9· υηά ίο. ^311^- 

ΙιιιηάβΓίδ, ΒεγΗπ 1935, σ. 58, είκ. 384. 

^ ΡβΓΓγ, άριθ. 92, σ. 357. 
* Αγνώστου προελεύσεως. Δημοσιεύεται κατά παραχώρησιν τοΰ καθηγητοΰ Γ. 

Σωτηρίου. 
δ Εριφος έπι δώματος έαχώς, επειδή λύκον παριόντα εΐδεν, ελοιδόρει και έοκω· 

πτεν αυτόν. *0 δε λύκος έφη' ώ οντος, ον ού με λοιδορείς, αλλ’ 6 τόπος» ( ΡοΓΓγ, 

σ. 359, άριθ. 98 = Η3ΐΐ8Γ3ί1ι (ΤοτιΙιπεΓ) I, 359-360, άριθ. 98). 
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<Χ 

(Φωτογραφία Βυζαντινόν Μουσείου) 

β 
Είκ. 6. Κιονόκρανον Βυζαντινοί) Μουσείου άριί)·. 565/238. 

(Φ^ωτογραφία Τ. Μαργαριτώφ) 
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σεως: ή ποόκλησις τοΰ τράγου, καθώς πλησιάζει δ λΰκος (αριστερά) και ή 
σχετλιαστική άπάντησις τοΰτου (δεξιά Ό τεχνίτης δεν απέδωσε την 
έννοιαν τοΰ δώματος, παρέστησεν δ'μως τον τράγον σχητδν και μεγάλον, διά 
νά δείξπ διά τοΰ μεγέθους καΐ τής στάσεως δτι εΰρίσκεται εις πλεονεκτικήν 
θέσιν απέναντι τοΰ Ιχθροΰ του, τον οποίον προσβλέπει ύπεροπτικώς. *Ανί- 

σχυρος δ λΰκος — παριστάνεται μικρός — ενώπιον τοΰ απροσίτου τράγου 
φαίνεται ώς νά άπαντ§ : « οντος, ον σν με λοιδορείς, άλλ’ 6 τόηος ». Ό 

τύπος τοΰ κιονοκράνου καί ή δλη μορφή του προδίδουν φραγκικήν έπίδρα- 

σιν' έν τοΰτοις τοΰ λΰκου ιδιαιτέρως ή άπδδοσις τής μορφής εΰρίσκεται πλη- 

σιέστερον προς τήν παράδοσιν τής βυζαντινής καλαισθησίας. Διά τον λόγον 
τοΰτον νομίζω δτι τό ύπ* δψει κιονόκρανον έξήλθεν έκ των χειρών βυζαντι¬ 

νού τεχνίτου τοΰ δευτέρου ήμίσεος τοΰ 12^^ αΐ. ^ 

Ό Ο. \να1££, βασιζόμενος προ πάντων εις τό θέμα, ενέταξε τό θωρά- 

κιον τοΰ Βερολίνου (εϊκ. 4) εις δμάδα διακοσμητικών γλυπτών, περί των 
δποίων ύπεστήριξεν δτι προϋποθέτουν πρότυπα σαρακηνικά και θέματα κατα- 

γόμενα εκ τοΰ κΰκλου των ανατολικών εικονογραφικών τύπων επικαλεσθείς, 
ώς παράλληλον εικονογραφικόν παράδειγμα διά τό υποτιθέμενον αραβικόν 
πρότυπον, εκ των τοιχογραφιών τής Ο&ροΠα Ραΐ&ίίηα τοΰ Παλέρμου τήν 
παράστασιν εικ. 7 Εις τήν προκειμένην παράστασιν δ \να1££ βλέπει απλώς 
σΰνθεσιν μέ δυο άλώπεκας, παρατηρών δτι περί αυτής δεν υπάρχει ελληνικόν 
λογοτεχνικόν ύπόβαθρον®. 

Νομίζω δτι τό εικονογραφικόν θέμα τής Ο^ρείΐα Ρ&Ι&ίΐηβ δεν συμπί¬ 

πτει πρός τό θέμα τοΰ θωρακίου τοΰ Μουσείου τοΰ Βερολίνου. Εις τήν 
ΟμροΙΙμ Ρ&ΐαίΐηίΐ (εικ. 7) απεικονίζεται ή κυρία δψις σκηνής. Τό δρθιον 
σχήμα εις τό μέσον, υπό τό τόξον, δεν είναι δένδρον, άλλ* εσωτερικός στύ¬ 

λος τής σκηνής, διαφαινόμενος διά μέσου τοΰ άνοίγματός της®’ εκατέρωθεν 

^ Παραδείγματα εικονογραφίας μύθ·ων είς διαδοχικός φάσεις βλ. παρά &\\.ζ· 

ιη&πη, Αηοίεηΐ; Βοοίί ΙΙΙηπιίη. 114. 

2 Περί δυτικών επιδράσεων εις τήν βυζαντινήν τέχνην προ των χρόνων τής 
φραγκοκρατίας πρβλ. Δ. Πάλλα, Ανάγλυφος στήλη τού Βυζαντινού Μουσείου Αθη¬ 

νών, Άρχσιολ. Έφημ. 1953 - 1954, τεύχ. Γ', σ. 296 κέ. 

^ 111 ί ί, ενθ* άν. 

* Παρά Α· Ρ&νίονεΐίϊΐ, Ζΐνορίδ ΡαΙαίίπδΙίοί Κ&ρθΙϋ, 8. ΡθΙεΓδατ^; 1890, 

σ. 191, είκ. 62 (έν σ. 178). Είς τήν νεωτέραν περί τής ΟαρεΙΙα Ρ&Ι&ϋηει εργασίαν 
τοΰ υ^ο ΜοηπΘΓβί άβ νίΠατά, Εβ ρΐίΙιίΓΟ ιηιΐδΐιίπι&ηδ δοίίίΐΐιο άβΐΐμ 
ΟίιρβΙΙα ΡαΐΗΐίηδ. ΐη Ρ^ΙβΓίηο, Εοιη& 1950, δέν εΰρον άπεικονισμένην τήν τοιχογρα¬ 

φίαν ταύτην. 

“ \ννι1ίί, ένθ’ άν. Ό \νιι1ίί πληροφορεί δτι τό ίδιον θέμα άπαντά καΐ είς 
μικρογραφίαν τοΰ ευαγγελίου τής Μονής Βατοπεδίου κώδ. 737, φ. 34ν. Δέν κατώρ- 
θωσα νά ελέγξω την πληροφορίαν ταΰτην. 

® Ρδ,νίονδίτΐί, σ. 191. 
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δέ τού ανοίγματος επαναλαμβάνεται εις σΰνΟεσιν άντωπήν το αυτό τεχνοτρο* 

πιχόν θέμα : άλώπηξ διαλεγομένη προς πτηνόν καθήμενον υψηλά έπΙ κλάδου 
εντός κΰκλου. Χαρακτηριστική είναι ή συμμετρική παρουσία των δυο κύκλων 
μέ τά πτηνά’ ύποδηλοΰν, ως νομίζω, επιβλήματα επερραμμένα ΙπΙ τής προ- 

Εικ. 7. Τοιχονραφία τής Οαρβίΐα Ραΐαΐίη» Παλέρμου. 

(Α. ΡαυΙον^Ηχΐ) 

σόψεως τής σκηνής. Σχετικά παραδείγματα δεν λείπουν ^ Κατά τήν γνώμην 

μου τό πιθανώτερον είναι δτι εις τήν προκειμένην τοιχογραφίαν τής Οαρθΐΐ» 

^ ν&ί, Ογ. 1851, φ. 6γ (αδημοσίευτος) (εκατέρωθεν τής εισόδου σκηνής δόο 
συμμετρικά κοσμήματα ώς δένδρα) (πρβλ. περί του κωδικός ]. 3 Ι γ ζ γ £ ο ιν δ Ιί ί, 
θ38 ΕρΐΛμΙαιπίοη άβδ Ραΐαοΐο^βη ΑηάΓοπΐΙίΟδ II., Βγζ. ΖβίΙδοΙίΓ. 10, 1901, 560), 

Ψευδό - Καλλισθένης Ελληνικής Κοινότητας (=*Ελληνικοΰ Ινστιτούτου Βυζαντινών 
καΐ Μεταβυζαντινών Σπουδών) Βενετίας, κώδ. 6, φ. 134γ (Ικατέρωθεν δύο έραλδικά 
ζώα) και φ. 151γ (έκατέριοθεν άνά εις ρόδαξ ) (αδημοσίευτοι), Ευοαηιΐδ τής ΒίΒΙ. 
ΤΓίνηΙζίαηα ( Μιλάνου ), χειρ. 691, φ. 86ν ( ; ) ( θυρεοί εκατέρωθεν τής εΙσόδου ) 

(Ραοίο Β’Αηοοηβ, Ε3. ηιϊηΐΕΐιΐΓ6 ϊίβϋβηηα άπ Χβ αα Χνΐ® δίέςΙβ, ΐΓβά. Ρ. 
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Ραΐδϊίηίΐ δΰναται νά άναγνωρισθή όαίσώπειος μΰθος« ^Αετός και άλώπηξ » ^ 

ή επανάληψις δέ τοΰ θέματος εις τήν διακόσμησιν τής σκηνής είναι προφα¬ 

νές δτι οφείλεται είς λόγους αισθητικής συμμετρίας (έραλδική σΰνθεσις). 

Του μΰθου τοΰτου υπάρχουν εικονογραφικά παραδείγματα και έκ τής αρχαίας 

και έκ τής μεσαιωνικής τέχνης ^ 

Έάν ή προτεινομένη εξήγησις τής συνθέσεως τής εικ. 7 είναι, ως πι¬ 

στεύω, δρθή, δδηγοΰμεθα είς τήν διαπίστωσιν δτι μέρος των σαρακηνικών 
τοιχογραφιών τής ΟαρεΙΙα Ρ&ΙδΙίηα προϋποθέτει εμμέσως τήν έλ?ι.ηνικήν 
πολιτιστικήν παράδοσιν. Προ πολλοϋ μάλιστα έχει παρατηρηθή δτι ή είκο- 

νογραφία ανατολικών συλλογών μύθων, συγκεκριμένως τής συλλογής Βίάρ^ϊ 
— ίνδοστανικής καταγωγής — εις περσικά και αραβικά χειρόγραφα, ώς τό 
Ρεγ. 8ΐιρρ1. Ρ6Γ3. 1965 (περί τό 1150) και Ρεγ. εγ. 3465 (περί τό 1220) 

επηρεάζονται έκ βυζαντινών προτύπων®. Ενδεικτική περί του προκειμένου 
και προ παντός άλλου είναι ή εικονογράφησις του μυθου περί του κόρακος, 

Ρ ο ί Γ ί € Γ, Ρεγϊ5 εί Βηιχείΐβδ 1925, σ. 33, πίν. XXIX, είκ. 42, [Μεγιο βΕίπιίΙ, 
ΜοδίΓΕ δίοΓίΟΕ πΕζίοημΙε άεΐΐβ ιηίηί3ΐΐΐΓΕ, Οαΐβίοβο, Ρΐτεηζε (1953), σ. 141, 

άριθ. 201, πίν. ΧΧΧΥε, του αυτού, ΜΐηίαίΐϊΓΕ ϊΙεΠεπε | 1956], σ. 20, πίν. X 

καΐ ϋίπο ΡοΓηΐ32:ί?ίο-θ3Γΐο Β&δδο, Εα ιηίηίΕίπΓΕ, ΝονΕΓΕ (1960), 

σ. 104, πίν. 19). 
1 Ρ6ΓΓ7, σ. 321, άριθ. 1 = Ηειι5Γε1:1ι (Τβιιϋηβι) I, σ. 1 κέ., άριθ. 1. Απο¬ 

κλίνω ύπέρ τής παραδοχής τού μύθου « Άβχός καί αλώηηξ » Ινεκα τοΰ ήθικολογικοΰ 
περιεχομένου του, έπειδή τούτο άνταποκρίνεται προς μίαν τών κυριωτέρων αρετών 
των άπαιτουμένων παρά τών πολεμικών αρχηγών : « *0 λόγος δηλοΐ — έπεξηγεϊ τό 
επιμύθιον — διι ο'ί φιλίαν παραοπονδοϋντξς, καν την τών ήδικημένων έκφνγωσι κόλα· 

οιν δι’ άο'&ένϋΐαν, άλλ' οϋν γε την ίκ ϋεον τιμωρίαν ον διακρονονιαι». Σημειωτέοι και 
οί μύθοι « Κολοίός καί άλώπηξ » ( ΡοΓΓγ, σ. 370, άριθ. 126 = ΗΕηδΓΕίΙι Γ, σ. 154 - 

155, άριθ. 128) και « Κόραξ και άλώπηξ > ( ΡβΓΓγ, σ. 369, άριθ. 124 = ΗΕυδΓΕίΙι 
[ ΤεηΐιηεΓ ] II, σ. 152- 153, άριθ. 126), άν καΐ είς τάς άπεικονίσεις τού μύθου τού¬ 

του ό κόραξ παριστάνεται είτε κρατών εις τό ράμφος του εϊτε άφίνων νά πίπτη έκ 
τού ράμφους του τεμάχιον κρέατος ή τυρού: τάπης ΒΕγενιχ (Ο ο 1 ά δ ιη ί 11ι, σ. 48, 

είκ. 35 αριστερά κατά τό μέσον τού υψους ), ΥδορεΙ τής Λυών ( αύτ., σ. 53 καΐ 59 

είκ. 53). 
2 Λύχνος τοΰ Βρετταν. Μουσείου με τήν άλώπεκα ένδεδυμένην πιθανώς ώς κυνη¬ 

γόν ( Η. Β. Ε 11: β Γ 5, ΟαέΕΐοδΕβ ο£ Πιβ ΟτεοΕ Επά Ροπιετι ΕΕιηρδ ίη ίΐιε Βγι- 

ΐίδΐι Μυδβαπι, Εοηάοπ 1914, σ. 104, άριθ. 686 και πίν. XXIV. Πρβλ. \ν6ίΐζ- 

ιπΕπη, Ινθ’ άν,, σ. 112, είκ. 119. *Υπό τού ΐνΕΐΙεΓδ εξηγείται ώς άπεικόνισις τού 
μύθου « Κόραξ καΐ άλώπηξ» ), ΚοπίΕΐαδ τής Βιβλιοθήκης τού Εβίάβα φ. 196ν 
(ΤΙιίβΙβ, ϋβΓ ΐΙΙαδίΓ. ΙεΙ. Αβδορ, σ. 45, πίν. IV, ΐνείΙζηίΕηπ, σ. 113, 

είκ. 120). 
® Ε. Βίοοίιβΐ, Ε€δ 6η1ιΐ!πίηΐΐΓ6δ άβδ τπΕϊΐυδοπίδ οπβηίΕπχ — ΙιίΓΟδ, εγε- 

1)βδ, ρβΓδΕϋδ — άβ 1ε Βίϋΐΐοΐΐιέρνιβ ΝΕίΐοπαΙβ, Ραήδ 1926, σ. 55 καΐ Ε. Βίο- 

οίΐ6ί, ΜιίδυΙπίΕη ρΕίπΠηίί ΧΙΙ^^ - ΧνίΡΐι ^^η^ητγ, ΐΓΕΠδΙ. ΐ>γ ΟίοεΙγ'Μ. 

Βίηγοπ, Εοηάοπ ( 1929), σ. 25 κέ. 
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του λΰκου, του θο)ός και της καμηλού εις τό Βίάραϊ Ρ&γ. ευρρί. ροΓδ. 1965, 

φ. 14ν: Θέμα του μΰ-θου εΐναι ή συνωμοσία των τριών πρώτων ζώων κατά 
της καμηλού. Εις την δημοσιευομένην δμως μικρογραφίαν απεικονίζονται 
δυο κυνοειδη τετράποδα (κΰων και άλώπηξ ;) ΙκατέρωΟεν δένδρου καΐ επάνω 
πτηνόν* χωρίς έν τουτοις νά παρεντίθεται και τό κύριον πρόσωπον του μΰ· 
θου τοΰτου, ή κάμηλος, φαίνεται δέ οΰτω τό θέμα της μικρογραφίας ταυ* 

της νά συμπίπτη προς τό θέμα του αισωπείου μυθου « Κΰων, αλέκτωρ και 
άλώπηξ». Επειδή δ* αι μικρογραφίαι του χειρογράφου τοΰτου μιμούνται 
ελληνικά πρότυπα ^ φαίνεται δτι 0 πέρσης μικρογράφος αντέγραψε πιστώς 
τό ελληνικόν πρότυπόν του χωρίς νά προσαρμόση τοΰτο προς τό περιεχόμε· 
νον του μΰθου του κειμένου του* μέ άλλους λόγους συνάγεται δτι εις τήν 
μικρογραφίαν του Ρεγ. δαρρί. ροΓδ. 1965, φ. 14ν διασώζεται ό κατά τό 
μάλλον ή ήττον αρχικός εικονογραφικός τΰπος του θέματος του βυζαντινού 
θωρακίου του Μουσείου Βερολίνου άριθ. 3250 (εικ. 4), του παριστάνοντος 
ώς εϊπομεν, τόν αίσώπειον μύθον « Κΰων, αλέκτωρ και άλώπηξ ». Ό Ηαιΐδ* 

Γαΐΐι, οστις είχε παραξενευθή διότι δεν εΰρεν απεικονίσεις του μΰθου τοΰτου 
εις τήν περιοχήν τής αρχαίας τέχνης, διεπίσχωσεν δτι οΰτος είναι γνωστός 
μόνον εκ τής βυζαντινής λογοτεχνικής παραδόσεως®· οΰτω όδηγοΰμεθα εις τό 
συμπέρασμα δτι τό εικονογραφικόν θέμα του έν λόγφ μΰθου έδημιουργήθη 
εντός τής παραδόσεως τής βυζαντινής τέχνης. 

Πρέπει, λοιπόν, ώς εμμέσως συμπεραίνομεν και έκ τής μουσουλμανικής 
τέχνης, νά ύπήρχεν είς τό Βυζάντιον εικονογραφικός κΰκλος θεμάτων εμπνευ¬ 

σμένων έξ άφηγημάχων άναφερομένων είς άνθρωπομορφικάς ιστορίας ζώων’ 

μάλιστα δε ό κΰκλος οΰτος πρέπει νά ήτο εΰρΰτερος του θεματικού θησαυ¬ 

ρού, του παραδεδομένου εκ τής αρχαίας εικονογραφίας των αϊσωπείων μύθων 
ώς και έκ τής εικονογραφίας μΰθων παραδιδομένων υπό άλλων κειμένων^. 

Πρός τό παρόν ό κΰκλος οΰτος λανθάνει* τόν άνιχνεΰομεν μόνον άποσπα- 

σματικώς. 

Πρός συμπλήρωσιν όσων ανωτέρω άνεπτΰχθησαν παραθέτω δΰο μή 

* ΒΙοοΙιβΙ, Εη1ϋηιίπιΐΓ63, σ. 69, πίν. XVIII <3. 

^ Αύτ., σ. 66. Τής μικρογραφίας φ. 14ν τό ύφος φαίνεται καθαρώς βυζαντινόν. 

2 ΗαιιΒΓαίΙι έν ΙΙ.Ε. XIX 2, στ. 1502 και 1503 (άρθρ. ΡΗ&βάηΐδ). *Υπ6 

τοΰ Ρεττγ κατατάσσεται ό μίίθος οΰτος εις όμάδα αίσωπείων μΰθων μή περιλαμβανό¬ 

μενων εις τήν πρώτην άναθεώρησιν ( Γβοεηδίο β-υ^υδΙ&ΠΗ ) τοΰ κειμένου τοΰ Αισώπου. 

^ ΈπΙ παραδείγματι υπό τοΰ Φυσιολόγου ό μΰθος τής Άλώπεκος, προσποιη- 

θείσης τήν νεκράν (^ο δ. δίτζγ^οτνβΐίΐ, ϋ6Γ ΒϊΙόεΓίίΓσΐδ άοδ ^ηοοΗίδοΙισιι 
Ρίιγδΐο1ο2ΐ3δ, Εείρζί^ 1899, σ. 23-24 καί 67 -68, πίν. VI. Τό κείμενον παρά Ρ. 

δδοΓόοηβ, ΡΗ^δΐσίσ^ϋδ (1936 ], σ. 57 · 58 ). Είς κανόνα τοΰ εύαγγελίου Λένιν- 
γραδ Δημοσ. Βιβλιοθ. Οοά. Ογ. 296 ( 12ον αΐ. ) (V. ΕπζΒΓον, Ιδίοηϊ& 1ιίζ3η- 

ίΐΐδίίο] ζΐιΐνορίδί, Μοδίενα 1947 - 1948, πίν. 156 ) απεικονίζεται είς δύο φάσεις έπει- 
σόδιον μεταξύ φασιανού καί άλώπεκος. 

Βυζαντινόν υπέρθυρον τοΰ Μουσείου Κορίνθου 431 

αισώπεια παραδείγματα έπΙ κιονοκράνου τής εκκλησίας των 'Αγίων *Ασωμά· 

των είς Κουτήφαρι τής Μάνης: Έπι μιας οψεως παριστάνεται σατυρικόν 
αφήγημα, εχον ώς θέμα δΰο άλώπεκας εζευγμένας υπό ζυγόν αρότρου οδη¬ 

γούμενου υπό πετεινού (εϊκ. 8®)* έπΙ άλλης οψεως παριστάνεται Ιπεισόδιον 
μεταξύ κυνηγού {;) καΐ άρκτου (εικ. 8β)^ 

β 
Εικ, 8. Κιονόκρανον Αγίων Άσωμάτων είς Κουτήφαρι Μάνης. 

(ϋ. Τ^α(^ηα^^^ 

Τό πόρισμα Ικ τής προηγηθείσης άναλΰσεως δΰναται, ώς νομίζω, νά 
είναι δτι είς τό απασχολούν ήμάς ΰπ* άριθ. Α.Μ. 436 υπέρθυρον τού Μου¬ 

σείου Κορίνθου τό θέμα τού λΰκου μετά τού δνου ανήκει εις μεσοβυζαντινόν 
εικονογραφικόν κΰκλον άρετολογικών αφηγημάτων. 

3. *Υπολείπεται νά έξετασθή τό άν ή έπι τού ώς ανωτέρω υπερθύρου 
άπεικόνισις τού θέματος τού ΰπαινισσομένου τήν νίκην τού δνου κατά τού 

1 Κ. Τταςιχι&ίΓ, Ε^οοπία. ΜοάίββνΕί Οθητοΐιεδ, Αηπ. Βγ. 8οΙι. ΑΙΗ. XV, 

1908 · 1909, σ. 303, είκ. 6. 
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λΰκου ήδΰνατο νά εχτ) νόημα. Ό προορισμός τοΰ μαρμάρου τοΰτου εις την 
σημαντικήν ^έσιν ΰπεράνω εισόδου — είς οικοδόμημα πιθανώτατα άστικόν — 

αποτελεί λόγον ικανόν καΐ επιτρέποντα νά ύπο-θέσωμεν δτι δ γλυπτός του 
διάκοσμος εκφράζει ειδικήν ιδέαν. 

'Ως είναι γνωστόν, ύπεράνω τής κυρίας εισόδου πόλεων, εκκλησιών ώς 
και άλλων οικοδομημάτων συχνάκις υπήρχε γραπτή ή γλυπτή παράστασις του 
Χρίστου, του Χρίστου προπυλαίου ή «α)ραιοπυλιώτου»*. Χπανιώτερον 
απαντάται ανάγλυφος προτομή του Χρίστου επί υπέρθυρων ^ Κατά τους 
παλαιοχριστιανικούς χρόνους συνηθίζετο πολύ τό νά χαράζουν επι των υπερ¬ 

θύρων— όχι δέ μόνον εκκλησιών — επιγραφήν, άναγράφουσαν έπίκλησιν 

προς τον Χριστόν, ώς π.χ. ή ωραία επιγραφή έκ τής περιοχής τής Άπα- 

μείας: « ^Ιατρός και λνσις κακών ^Ιηαονς 6 Χριστός, ό έηι πάντων Θεός, 

’ΐχ&ύς » ή, συνηθέστερον, ή επιγραφή : « Κύριε, φύλαξαν τήν είσοδον και 

τήν εξοδον τον οϊκον»*. Συχνάκις παρά των υπερθύρων τούτων επιγραφών 

1 Έκ των αρχαιότερων παραδειγμάτων ό Χριστός τής Χάλκης Πύλης (πηγαΐ 

παρά ΚΐοΙιΙεΓ, βαείΐεπ άδΓ Ιιγζ&πίίηίεοΐιεη Κυηδί^εεοΐιίοΐιίε [1897], 267 - 

268. Χαρακτηριστική ή αρχαιότερα παράστασις του Χριστού καταπατοΰντος δράκοντα 

Εύσεβ., ΕΙς τόν Βίον Κωνσταντ. III, 3 Ηβικοί, σ. 78) καΐ ή άχειροποίητος εΙκών 

τής Εδέσσης ( ΜηναΙον 16 Αύγουστου, « οτι επάνω τής πύλης τής πόλεως εν τφάε τφ 

τόηψ... ή τιμία εΙκών τον Χριατον» εκδ. Βενετίας 1862, σ. 96-97 και Ε. ν ο η 

ΒοΙίδοΙιϋίζ, ΟΙΐΓί3ΐ;ιΐ3ΐ.!Μ6Γ, Εοίρζίε 1899 ( — ΤβχΙβ «. υηΙοΓδίιοΙηιπεβη, 

Ν. Ρ., ΙίΙ 1 § 16, σ. 64** καί 65**, Η ί ρ ρ. Β β 1 β 1ι α γ ο, ΒγημχαΓΐυιη Εοοίβ- 

319.6 Οοη3ί9η1ΐηορο1ϊΐ9η96 ( 1902), σ- 898). Πρβλ. "Οσιον Λουκάν ( Ε. βαίιηΐζ- 

8. Β9Γη3ΐβγ. ΤΙΐ6 Μοη93ί:6Γ7 οί-31:. Ευΐτε κλπ,, Εοηάοη 1901, σ. 46-47, 

είκ. 38 καί προχείρως λνΐιΐίί, ΑΗοΙιγ. υ. \3γ·Λ. Κτιπδί., σ. 554, είκ. 481). Άξιο- 

σημείωτον είναι τό ύπέρθυρον άνάγλυφον τό εντετειχισμένον έπι τής προσόψεως τού 

πατριαρχικού οϊκου έν ΚωνσταντινουπόλεΓ παρουσιάζει προτομήν τού Χριστού έντός 

εγκολπίου, υπεράνω τού εγκολπίου προτομήν αρχαγγέλου, πιθανώς τού Μιχαήλ, 

έκατέρωθεν δέ τού εγκολπίου μέρη των παραστάσεων τής Θεοτόκου και τού Προδρό¬ 

μου (Δέησις) (Γ. Σωτηρίου, Βυζαντινόν άνάγλυφον τού Πατριαρχείου τής Κων¬ 

σταντινουπόλεως, Εις Μνήμην Σπυρίδωνος Λάμπρου, έν Άθήναις 1935, σ. 523 κέ. 

Θεωρείται τοποθετημένον άρχικώς ύπεράνω πύλης ). Περισσότερα παραδείγματα βλ. 

προχείρως εν ΤΗ. Η ί ί Ιπι ο γ ε, ΤΗε ΝβΠΗεχ Μοδαίο οί δαποΐα 8ορΙιί9, Αηί 

V ΟοηβΓ. ΙηΐΟΓη. δίυάί Βΐζ., II (= βίιιάί Βίζ. β Νβοβίΐ. VI), Κοπιμ 1940, 

σ. 220 κέ. 

2 Π.χ. είς τήν πύλην μονής εις Αΐ9ΐΐ9η παρά τήν άρχαίαν Κλαυδιούπολιν τής 
Κιλικίας (Μ. Οο υ δ Η, Ε9γ1τ ΟΗιίΓοΙιβδ ίη Οϋΐοία, Β^^ζειηίίηοδίανίο» XVI, 1955, 

208 κέ., πίν. III. Μή μεταγενεστέρα τών χρόνων τού Ιουστινιανού), είς τό τοξωτόν 
ύπέρθυρον τής Μονής τής Χώρας ( Καχριέ Τζαμί) (προχείρως Ο. ΒμΙΙοη, Βγ* 

ζαπίίηε Ατί αηά ΑΓ6ΐΐ96θ1ο§ί5^, Οχίοτά 1911, σ. 162, είκ. 94 ). 
3Ε. ΙαΙαΗβΓί-Κ. ΜουΙοΓάε-ΟΙ. ΜοηθόδετΙ, ΙηδοηρΙΐοηδ 

ΟΓβηυεδ 61; Εαϋηεδ άε Ια δγηε. IV. Εαοάίοββ. Αρδίηθηβ (1955), σ. 124, άριθ. 1418. 
* Παραδείγματα παρά ί&ΙμΗβΓί-ΜοιιΐΘΓάο-ΜοηάέδβΓΐ:, ενθ’ άν. 

V. ^ιηεδδεηββ ( 1959), σ. 126, άριθ. 2236, σ. 223, άριθ. 2516. "Αλλαι είναι 
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παρουσιάζεται τό οικοδόμημα ώς κατοικία τού Χριστού, συνεπώς απρόσιτος 
είς τό κακόν' τό κακόν δεν δικαιούται νά είσέλθη εντός αυτής: «*0 ^εσπό- 

της ημών Ίηαονς Χριστός, Υιός και Λόγος τον Θεόν, Μάδε κατοικεί. 

Μηδϊν εΙσίτω κακόν Το απλώς προφυλακτικόν νόημα τής έπικλήσεως τού 
δνόματος τού Χριστού τών ανωτέρω παραδειγμάτων είς άλλα μετατρέπεται 
εις αμεσωτερον αποτρόπαιον καΐ με περιεχόμενον περισσότερον συγκεκριμε- 

νον* παρουσιάζεται δ Χριστός προστατεύων τούς ενοίκους από τών δαιμόνων 
καΐ τής βασκανίας, από « τό κακό μάτι »*. *Απετέλει μόνιμον πίστιν και θεο- 

λογικήν διδασκαλίαν τό δτι δ Χριστό; είναι δ νικητής τού Σατανά και δ άπο- 

τρέπων τά πονηρά πνεύματα "Αλλοτε πάλιν, άντί άλλης έπικλήσεως, υπό τό 
ίδιον νόημα, θριαμβευτικόν καΐ αποτρόπαιον συγχρόνως, χαράσσεται ύπεράνω 
τής εΙσόδου εκκλησιών ή άλλων οικοδομημάτων ϊσοδυνάμως τό ΙΟ-ΧΟ ΝΙΚΑ^. 

άπλούστεραι: ^ Κύριε, φύλαξαν τόν οίκον τούτον·» (σ. 271, άριθ. 2629) ή < Κύριε, 
τήρησον τόν οικον τούτον > ( σ. 273, άριθ. 2634) ή < Κύριε, 6 Θεός, βοή&ησον τόν 
οίκον τούτον » (σ. 274, άριθ. 2638). 

1^9191^β^ί-Μο111:6^ά6-Μοηάέδβ^1, ενθ* άν., IV, σ. 188, άριθ. 

1579. Περισσότερα παρά Ο. IV 6 ί π γ 6 ί ο Η, ϋβ άΐδ ίδηοΐΐδ ςιΐ68ΐίοη68 δβίβοΐαε, 

ΑτοΠίν ί. Εεΐίείοπδ^νίδδ. ΧνΙΠ, 1915, σ. 15 κέ. Πρβλ. νν. ϋεοηηίΐ, ΟΚή- 

δίοδ ΡΓθρ3^ΐ9ίο8 οιι « ΟΙιΓίδίιΐδ Ιιίο 6δί», Κεν. Ατοΐιεοΐ., 3€γ. V, τόμ. 22, 1925 
I, σ. 67 κΙ. 

^ Επιγραφή είς Καισαρείαν: ^’Άγιος ό Θεός, άπόοτρεψον αάααν βαακανίαν ιού 
οϊκον τούτον > (Η. Οτε^οίΓε, νο5^9§ε <39ηδ Ιε Ροπΐ εί εη 09ρρ9άοεε, ΒοΙΙ. 
ΟοΓΓ. ΗεΙί. ΧΧΧυΐ, 1909, σ. 69, άριθ. 49. Πρβλ. Ε. 19 1 9 Η ε γ Ι - Β. Μοτι- 

ί 6 Γ ά 6 έν Βίεί. ΑγοΙι. ΟΗγ. Είί. VII I, στ. 662 άρθρ. ΙηδΟΓίρίίοηδ §^Γεος[ΐΐ6δ οΗτε- 

ίίεηηεδ ) καί ή επιγραφή : « *Η Τριάς δ θεός, πόρρω διώκοι τόν φ&όνον. ΕΙκών έπον· 
ράνοιο Θεόν Λόγε, μειλίχιον φως, 8ς Χριστός τελε&εις.., ον τρομέομι κακορρέκτοιο 
μενοινάς (;) όαίμονος, ονδ ’ άνδρός στυγερόν και άύεσμον όμμα » (^919I^6^(:-Μο^1- 

ίεΓάε-ΜοηάεδεΓΐ, ενθ* άν., IV, σ. 196, άριθ. 1599). 

* < ΧΜΓ. Χρίστον τό νΐκος, φενγε Σατανά > (^9^9ΗεΓι-Μοιιιε^<^β- 

Μοπάεδετί, ένθ’ άν., IV, σ. 133, άριθ. 1443). Δέν ήδυνήθην νά χρησιμο¬ 

ποιήσω τήν μελέτην τού Ο. Αοίεη, ΟΙιΓίδίιΐδ νίοΐοη Αη ΗίδΙοηεαΙ δίιιάτ οί 
ίΐιε ΙΗτεε ηιαίη Τί'ρεδ οί ίΗε Ιάβα οί ΑίοηειηεπΙ, ΑιιΙΙιογ. ΤΓ9ηδΐ9ΐ. Ηγ Α. Ο. 

ΗεΗεΓΐ, Εοηάοη 1931. Πρβλ. Ε. ΡείεΓδοπ, Εις Θεός. ΕρίβΓαρΙιίδοΙιε, ίοτ- 

ιπεπβ:636ΐιί6ΐι1;1ί6ΐΐ6 α. ΓβϋδίοηδβεδοΗίοΙιΙΙίοΗβ ϋηΙεΓδίιοΙιιιπδεπ, Οδ1;ίίη§:εη 1926, 

σ. 153, 157 κέ., Ργ. ;ο8. Όδ1§:6Γ, ΙΧΘΥΟ, I, Μάηδίετ ΐη \ν. 1928, σ. 243 κέ., 
τού αύτού, Αηί. υ. ΟΗπδΙ. I, 1929, σ. 23 κΙ. καί V, 1936, σ. 251, ΤΗ. Κΐ9ΐι· 
8 6Γ, έν Κ69ΐ1εχ. ί. Αηί. υ. ΟΗτΐδί:. I, σ. 230-231 ( άρθρ. ΑΕΜΒωαίίοη ) καί 
*Ιερ. Κότσων η, Ή έπΙ τήν νίκην πεποίθησις τών πρώτων χριστιανών κλπ 
( 1958), σ. 63 κέ. 

^ Παραδείγματα παρά Α. Ρτοίοχν, ιε-χς νίκα, Βγζ9πίίηο8ΐ9νίθ9 XVII, 

1956, σ. 109 κε. Γενικώτερον περί τής πίστεως είς τήν δύναμιν τού δνόματος τού Χρι¬ 

στού βλ. Α. δΙυίΗετ, έν Ε.69ΐ1εχ. ί. ΑηΙ. ιι. ΟΗπδΙ. III, σ. 24-29 (άρθρ. 

ΟΗ,ΓΐδίιΐδεριΙΗεία ). Πρβλ. Κ ο τ σ ω ν η, ενθ* αν., σ. 66 · 67. Δέν ήδυνήθην νά χρη¬ 

σιμοποιήσω τό βιβλίον τού V. Τ9 γΙοΓ, ΤΗε Ναιηεδ οί Ιεδίΐδ, Εοηάοη 1953. 

ΒΠΚΤΗΡΙ2; ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 'Ετβς Λ' 23 
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Όμοίως και το σΰμβολον του Χρίστου, δ σταυρός, φοβίζει και άποδιώ* 

κει τούς δαίμονας' καί την βασκανίαν, προκαλουμένην υπό φθονερού βλέμ¬ 

ματος*· καί, όντι παραστατικής εικόνος τού Χριστού ή ν^^^^^ττής επικλήσεως 
προς τον Χριστόν ή τόν σταυρόν, συχνακις άπεικονίζετο επι των υπέρθυρων 
εκκλησιών ή όίλλων οικοδομημάτων δ σταυρός μόνος η συνοδευόμενος υπό 
των νθ«μίΑάτων ΙΟ-ΧΟ ΝΙΚΑ®. Χαρακτηριστικόν είναι τό ακόλουθον Επί¬ 

γραμμα τού Θεοδώρου Στουδίτου είς σταυρόν ευρισκόμενόν εις είσοδον εκ- 

κ?».ησίας’ και εκ μέρους τού επισήμου τούτου εκπροσώπου τής βυζαντινής 
θεο^νογίας δ σταυρός θεωρείται φρουρός τής εκκλησίας, αποτρόπαιος των 

δαιμόνων : 

ΕΙ ζ ναόν ε X σ ο δ ο ν' εις ο τ α υ ρ ο ν. 

”Εχων με φρουρόν, μη πτοον κτύπους φέρων' 

κανστήρ γάρ είμι φρικτοειδης δαιμόνων *. 

Κατά τούς μεσοβυζαντινούς και τούς υστεροβυζαντινούς χρόνους, άντί 
άπεικονίσεως τού Χριστού ή τού σταυρού ή άντί τής αναγραφής επικλήσεων 
έπι των υπερθύρων εισόδων, όχι σπανίως ύπεράνω τής εισόδου τής εκκλη¬ 

σίας καΐ υπό τό ίδιον νόημα — προστασίας των αγαθών των ευρισκομένων 
εντός τού κτηρίου δμού μετά τού κτηρίου και αποτροπής τού κακού και άπό 
τού κτηρίου καΐ από τών εντός τούτου ευρισκομένων ανθρώπων — εσυνηθί- 

1 Χαρακτηριστική είναι ή ωραία εξ Εφέσου επιγραφή, ένθ-α άντιπαρατίΌ'εται 
ή Ιννοια τοΰ δαίμονας προς τήν έννοιαν του σταυροϋ: €[Ααίμ]ονος ’Αρ[ίέμιδος] 

κα&ελών άηατήΧιον είδος, \ Δημέας ατρεκΐνις ανϋεζο οήμα τοδε, | ειδιολιον ελαζήρα ·&εον 

οτανρόν τε γεραίριον, \ νικηφόρον Χριοιον οννβολον α&ανα%ον » ( Η. θΓβ§^ΟΪΓβ, Κδ- 

οαβίΐ άβδ ΐηεοήρϊίοηδ ^τοοςυεδ οΙίΓεΙίέηποδ ά’Αδίβ ΜίηοιίΓΟ, 1, σ. 34, άριθ·. 104. 

Πρβλ. Μ. δυ1ζΐ3 6Γδ6Γ, Κο εγηιύοίο άβ οτοίχ κλπ., Βγζ&ηΙΐοη 2, 1925, σ. 

441). Πρβλ. επίσης Φωτίου, Άμφιλόχ. 4 < Και οίμέ»>(οι δαίμονες) ... «αΐ ανιόν 
τόν τύπον τον ατανρον χαρασοόμενον όργάνον τντίίρ... φρίττοντες χρέμονοι και ιος πορ· 

ρωτάτω δραπετενονσι > ( Ρ.0.101, 129 ), Πέτρου 2 ικ ελοΰ, Ίστορ. Μανιχ. : « Τόν 
τύπον και τήν ενέργειαν και τήν δνναμιν τον... ατανρον... ήν και δαίμονες εν άέρι και 

μόνον χαραττομένην βΧέποντες τρόμφ δραπετενονσι, ονν τφ αργ;ΐ}γφ ανιών τφ διαβόΧφ·» 

(Ρ.Ο. 104, 1256). Περισσότερα και αρχαιότερα κείμενα παρά Κότσων η, σ. 89. 
2 «Τόν οτανρόν αον, Χριστέ ο Θεός, ...γράφοντες, παν είδος πονηριάς διαφεν- 

ί'ομδί'> (^ 3 ι-Ι-Μο ηΐ 6τό Ο - Μο πάέδ 6Γ ί, ένθ·’ άν., II. ΟΙΐΗΐοίάίφΐΐο 
εί Αηΐίοοίιεηδ (1939), σ. 171, άριθ·. 298), < Σταύρον γαρ ηροκεψένον ούκ Ισχύει 

όφ&αΧμός βάσκανος» ( αύτ. IV, σ. 345, άριθ. 1969 ), ^Σταύρον προκειμένου ούδέν 

ισχύει φϋόνος » (αύτ., σ. 322 -323, αριθ. 1909) κ.α. 
^ Κατά τούς βυζαντινούς χρόνους τοισΰτα παραδείγματα είναι άφθονα καί 

κοινά. Διά τήν παλαιοτέρσν περίοδον πρβλ. τήν επιγραφήν έπι υπερθύρου είς Έμεσ- 

σηνήν : « Τοντο νίκα Ϋ» (^αI£ιι)6^1:-Μονι1:6Γά^-Μοηάέ8θ^ι, V, σ. 282, 

άριθ. 2661). Πολλά παραδείγματα παρά Ρτοΐονν, ένθ’ άν., σ. 110. 

* Θεοδ. Στουδ., Επίγραμμα ΧΚνίΙ (εκδ. Α. ΟαΓζγμ, ΤΙιεσάοΗ 31α- 

άίΐαο ορί^Γ&ηίΕη&Ιει, Έπ. *Ετ. Βυζ. Σπ. ΚΗ', 1958, σ. 38 ). 
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ζετο νά τοποθετήται παράστασις ώς «θυρωρού» τού αρχαγγέλου Μιχαήλ τού 
« Φύλακος » ^ Επίγραμμα τής Παλατίνης Ανθολογίας αποδίδει τό νόημα 
τού φύλακος καΐ εις τήν συχνακις ύπεράνω εισόδου εκκλησίας εικονιζομένην 
Θεοτόκον*. Ύπό τό ίδιον νόημα φαίνεται νά ύπάρχη και έν παράδειγμα μέ 
τήν παράστασιν τού Δαυίδ ®. "Αλλοτε, τέλος, ύπεράνω τής εισόδου εκκλησίας 
ή μονής αναγράφεται ή ακόλουθος αποτρόπαια επιγραφή εϊτε Ιν συνδυασμφ 
προς παράστασιν τού Μιχαήλ εϊτε άνευ ούδεμιάς αναφοράς προς ιερά πρό¬ 

σωπα ή προς ιερά σύμβολα: 

ΕΙ μεν φίλος ττέψυκας, εΐοελ'&ε χαίρων' 

εϊ δ* ^χϋ-ρος και βάσκανος και γέμων δόλον, 

1 Είς τόν νάρθηκα τής Αγίας Σοφίας Νικήτ. Χωνιά τ., Ίστορ. Μαν. Κομν. 

6 (< Και ειοιασι το (!) ηροναον, κα^ δ δη ο πρώτιστος και μέγιστος των παραστατονν- 

των άρχαγγέΧων Θεω ΜιχαήΧ, εσπασμένος ρομφαίαν «σι^Αίοι«ί ψηφίδων λεπταΐς έπι&έ- 

σεσι, φύΧαξ προβεβλημένος τον Ιερόν» Βόνν., σ. 309. Πρβλ. ΚίοΙιίεΓ, ^α^11βη 

ά. \>γζο.ηΧ.. Κυπδί^βδοΐι., σ. 95-96. Διά τήν χρονολόγησιν πρβλ. Ιν. Μ α ο υ- 

Ιενίδ, Μοπιιπιβηίδ άίδρΒηΐδ άε Βγζαηίΐοη 2, 1925, ο. 82-83, δπου 

και ή παλαιοτέρα βιβλιογραφία), άνάγλυφον τής Επισκοπής τοΰ Βόλου ( Ν. 

(ϊί&ηηορουΙοδ, Ι^εβ οοηβίΓυοΙίοπδ Ιιγζειηίίηβδ <3β Ια τε^ίοη άε Πέιηέΐηεΐδ, 

Βηΐΐ. ΟοΓΓ. ΗεΙΙ. ΧΕΙΥ, 1920, σ. 196- 197, είκ. 9, Ο. ΜίΠεΙ, ΚεηίΕΓηηεδ κλπ., 

αύτ., σ. 215 κέ., Α. Ξυγγοπούλου, Τό άνάγλυφον τής Επισκοπής του Βόλου, 

Επ. Ετ. Βυζ. Σπ. Β , 1925, σ. 120, είκ. 8), τοιχογραφία ύπεράνω τής νοτιάς εισό¬ 

δου τής εκκλησίας τοΰ Προδρόμου είς Κωστάνιανην Ηπείρου (περί τής εκκλησίας 

βλ. Δ. Εύαγγελίδου, Βυζαντινά Μνημεία Ηπείρου, Ήπειρ. Χρον. 6, 1931, σ. 

258 κε. Η τοιχογραφία δεν σημειοΰται). *Υπεράνω εισόδου φαίνεται νά ήσαν άρχι- 

κώς τοποθετημένα καί τά ανάγλυφα τοΰ Μιχαήλ : τής Μονής Βλαχερνων εν "Αρτη 

( Όρλάνδου, Άρχ. Βυζ. Μν. Έλλ. Β', 1936, σ. 40, είκ. 38) καί τοΰ εύρεθέντος 

παρά τήν Κομοτηνήν (Ανθίμου, Μητροπολ. Μαρωνείας, Άνάγλυφον τοΰ Αρχι¬ 

στράτηγου Μιχαήλ, Θρακικα, I, 1928, σ. 364 ). Πρβλ. και τό άνάγλυφσν υπέρθυρον 

τοΰ πατριαρχικοΰ οϊκου Κωνσταντινουπόλεως ( βλ. άνωτ., σ. 432ι). Χαρακτηριστική 

είναι επί αναγλύφου τοΰ Μιχαήλ ύπεράνω τής εισόδου εκκλησίας είς Μανδαμάδος 

τής Λέσβου ή επιγραφή : « θεού αρχάγγελός είμι τούς πονηρούς παιδεύων, τους ί’ άγα- 

ϋονς φρουρών και ονστρατεύων » (\ν. Κ. Ο 11 δ β,:Εβ8ΐόθ3, Αηη. Βγ. δοΙι.ΑΐΙι. 2, 1895- 

1896, σ. 151). Γενικώτερον περί τών άρχαγγέλων φυλάκων βλ. Α. Ξυγγοπο ό¬ 

λου, Κρητικά μελετήματα, Κρητ. Χρον. Γ, 1956, σ. 330 κέ. ΊΙ έννοια τοΰ «θυρω¬ 

ρού » παρα Μανουήλ Φιλή, Εις είκονας τών αρχαγγέλων... έν προπυλαίφ έστω- 

των, εκδ. Α β. Μ α γ 1: ί η ΐ, Μαηιαοΐίδ Ρ1ιΠε6 0&ηιιίη& ίηοάίίΕ, Νεαροϋ 1900, σ. 1, 

άριθ. 1, στίχ. 3. 

2 Παλατ. Άνθολογ., Έπίγρ. I 106, στίχ. 8?· 9 « τής εισόδου δ* νπερ&εν ώς &εΙα 
πύλη I στνλογραφειιαι και φύλαξ ή Παρϋένος » εκδ. ΐν&ΐΐζ |< 1,68 ΒεΙΙοδ Ι,οΙίΓβδ »} I, 

σ. 41. Πρόκειται περί τής είσόδου είς τό Χρυσοτρίκλινον τοΰ Παλατιού έπι Μιχαήλ 
Γ' (δ42-867) (Ρ. ΙΥεΙΙζ, Ερί^Γαιηπιβδ οΙΐΓέΠοηηθδ άβ 1Άηΐΐ3θ1ο§ί6 Ουβοςυβ, 
Β^ζΕπίίοη 2, 1925, σ. 820). 

3 Βυζαντ. Μουσ. Αθηνών άνάγλυφον άριθ. 2493/968, βλ. Πάλλα. ένθ’ άν.. 
σ. 290. 



436 Δ. I. Πάλλα 

πόρρω, ηόρρω πέφενγε της πύλης ταντης' 

ξιφηφόρος γάρ ίσταμαι φνλάττων τήνδε^. 

Σχετική είναι καΐ ή ακόλουθος επιγραφή του έτους 1715, γραπτή επί 

ξυλίνου υπέρθυρου έκ Κώ: 

"Όρ(α), πονηρέ, τό πατάξαν σοι (!) βέλος" 

απί^ί πόρρω της παρούσης οΙχίας. 

αψιε' αύγονστον ς·' 

Συμπληρώνω τήν ενημέρωσιν, τήν σχετικήν προς τήν εικονογραφίαν 
καΐ τήν επιγραφικήν των υπέρθυρων, διά της επανεκδόσεως καΐ άναλΰσεως 
τής ακολούθου επιγραφής του Βυζαντινού Μουσείου : 

ΕΙκ. 9. Επιγραφή Βυζαντινού Μουσείου άριθ·. 2484/324. Φωτογραφία Ιξ έκτύπου. 
(Χριστιανική Αρχαιολογική "Εταιρεία) 

Πλάξ εκ μαρμάρου ΰποκυάνου. Μήκ. 0·35, ΰή;. 0.29, πάχ. 0-13 μ. 

Άριθ. 2484/324 (εικ. 9)^ Εις το μέσον τής κυρίας οψεως φέρει χαραγμέ* 

* 'Υπεράνω τής εισόδου έκ του έ|ωνάρ6·ηκος προς τό παρεκκλήσιον του άρχαγ· 

γέλου Μιχαήλ τού καθολικού τής Μονής Φιλοθέου "Άθωνος (6. Μ^11€ϋ·^. Ρατ- 

£θίΓ6-Ι,. ΡβίίΙ, Εεοχιβϋ άοδ ίηδοηρίίοηδ οΙιΓέίίεηηεδ άε ΓΑίΙιοδ, Ρβπδ 1904, 

σ. 96, άριθ. 294 ). Πρβλ. είς εκκλησίαν τού Ζευγοστασίου (Δόλιανης) τής Δυτι¬ 

κής Μακεδονίας (Β. Μ. Νίοοί, Ττνο ΟΙιπΓοΙιβδ οί ΛΥβδίοπι ΜΕοεάοηία, Βγζ. 

ΖβίίδοΙίΓ. 49, 1956, σ. 101), εις τήν ανατολικήν πύλην τής Μονής τής Παναγίας έν 

Άγυιφ του Πηλίου (Ζωσιμα Έσφιγμενίτου, Προμηθεύς (εκδ. Βόλου) Β', 

1890, σ. 174 ). “Οταν ή επιγραφή δέν συνοδεύη παράστασιν του Μιχαήλ, ό τελευταίος 

στίχος παραλείπεται. 

* Είχε προσκομισθή πρό τινων ετών είς τό Βυζαντινόν Μουσεϊον. 

^ “Ανω Ιλλιπής, δεξιά άποκεκρουμένη. “Αλλοτε εύρίσκετο μεταξύ των έν τφ 

χώρφ τού Ασκληπιείου των Αθηνών μαρμάρων. 
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νον σΰμβολον, άποτελούμενον εξ ακτινωτού σταυρού, ύψουμένου έπΙ τής κορυ* 

φής τριγωνικής βάσεως, βαινοΰσης επί δύο ποδαρικών εις σχήμα δέλτα (Δ), 

τριγωνικών δηλαδή και τούτων. Τού σταυρού σώζεται μόνον ή κάτω κεραία 
και τά άκρα τών κάτω διαγώνιων κεραιών, δύναται όμως νά συμπληρωθή μέ 

α β 
ΕΙκ. 10. Σχέδια: (α) τής επιγραφής είκ. 9 

και ( β) μικρογραφίας του κώδ. Η&Γίοί&ηυδ 5596, φ. 3ν. 

ασφάλειαν έπΙ τή βάσει άλλων παραδειγμάτων, ώς π.χ. επι μικρογραφίας 
τού Επί. Μηδ. Οοά. ΗαΓίοί&ηιΐδ 5596, φ. 3ν (εικ. ΙΟβ)^, μέ έκάστην 
τών κεραιών του άπολήγουσαν εις μικρόν κύκλον (είκ. 10**)· ^Αριστερά καΐ 
δεξιά τού σταυρού είναι χαραγμένα τά γράμματα I καΐ Η, βραχυγραφία, ώς 
νομίζω, τού δνόματος τού *Ιησού. Κάτω τού σταυρού ή επιγραφή. "Υφ. 

γραμμ. 0.05 μ. ( Β ). 

’Ι^η(σονς) 

Οϋτ(ος) βάσίκανος·- Οντ{ος) νιΐκος, 6 [ο]\'^θί(ν)ρ[ός]^. 

Εις τήν επιγραφήν ταύτην άντιπαρατίθενται δύο έννοιαι: άφ’ ενός ή 
έννοια τής βασκανίας, ή όποια συμφώνως προς τήν λαϊκήν πίστιν είναι, ώς 

1 Έδημοσιεύθη ύπό Α. ΒεΙαΙΙε, Αηεοόοία ΑΙΗεηίεηδία, I, Ινίέββ - Ρ3.η5 

1927, σ. 392. 

^ Έδημοσιεύθη υπό Παναρ. Κωνσταντινίδου, ’ Αθηνών άνέκδοτοί χρι- 

σχιανικαί έπιγραφαί, Παρνασσός 6, 1882, σ. 82. *0 Κωσταντινίδης άνέγνωσε; < Οΰ- 

τ[ο]ς βασκαν[είου] Κοστ[αντίας] γ[υναικός] α[ύτοδ] >, χρονολογεί δέ αύτήν είς τον 
ΙΟον αι. "Ισως δέν είναι προγενέστερα τού 13ον - 14ον αΐ. 
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εϊδομεν, εργον του Σατανα καί, συνεπώς, διά του επιθέτου «βάσκανος» 

εννοείται ό Σατανάς* άφ* ετέρου ή έννοια τής νίκης, προσγραφομένης εις τδν 
σταυρόν, ύπδ τό νόημα βεβαίως του οτι 0 σταυρός άποκρουει την βασκανίαν, 

δη, συνεπώς, νικρ τον Σατανάν. Είναι σαφές τό άποτρόπαιον νόημα* διά 
τοΰτου αποκαλύπτεται δτι ή επιγραφή ήϊο τοποθετημένη ύπεράνω εισόδου. 

Ή διατΰπωσις του κειμένου τής επιγραφής είναι επεξηγηματική του 
συνοδεΰοντος αυτήν συμβόλου, ώς νά δεικνΰη εις τόν αναγνώστην αυτής τό 
σΰμβολον (« οΰτος-οΰτος»). Δεν υπάρχει αμφιβολία δ'τι διά του δευτέρου 
« οΰτος» παρέχεται εντυπωσις ώς νά δεικνύεται δ σταυρός* έπεξηγεΐται άλλω¬ 

στε αμέσως. Αλλά διά του πρώτου « οΰτος » τί δεικνύεται; *Άς εξετάσωμεν 
τό σΰμβολον: 

*Απεκαταστήσαμεν τόν σταυρόν μέ οκτώ κεραίας, έκάστην δέ τών κεραιών 
νά άπολήγη είς μικρόν κύκλον. Ό δκτάκτινος σταυρός, δ παλαιοχριστιανικός 

α β γ δ 
ΕΙκ. 11. Μαγικά σύμβολα εις περίαπτα. 

μονογραμμαηκός σταυρός (οηιχ ίΐηπιίδ33), δέν είναι άγνωστος κατά τους 
βυζαντινούς χρόνους^* επίσης δέν είναι άγνωστος καΐ υπό τόν τύπον τόν 
εχοντα κεραίας περατουμένας εις κύκλους, ώς περίπου δ σταυρός έπΙ του προ- 

κειμένου μαρμάρου®. Ιδιαιτέρως όμως δ τύπος οΰτος σταυρού, ώς άστέρος 
δκτακτίνου, Ιχρησιμοποιείτο ώς μαγικός «χαρακτήρ» (εϊκ. 11®), ώς σύμβο- 

λον δηλαδή έπΙ μαγικών περιάπτων, από τών παλαιοχριστιανικών μέχρι και 
τών νεωτέρων χρόνων· ΈπΙ χρυσού μαγικού ελάσματος τού Εθνικού *Αρχαιο· 

λογικού Μουσείου άριθ. 3413 {εκ Φθιώτιδας) έπανειλημμένως παρεντίθεται 

* Π.χ. επί θιορακίων τών παραθύρων τοΰ Όσιου Λουκά (3ο1ιιι1ζ·Β&Γη· 

δίεγ, σ, 25, πίν. 14 0), επί ρωσικού άντιμηνσίου της εκκλησίας τοΰ “Αγίου Γεωρ¬ 

γίου είς Νοβγορόδ ( τοΰ έτους 1149 ) (Ρ γ ο 1 ο \ν, σ. 108 κ.ά.). 
^ Π.χ. ώς κόσμημα στρατιωτικής ενδυμασίας (τών περισκελίδων τοΰ “Αγίου θεο¬ 

δώρου) έπΙ ειπόνος εν 2ιν$ κυπριακής καταγωγής τοΰ Ι3ου «Ι. (Γ. και Μ. Σωτη¬ 

ρίου, Εικόνες τής Μονής Σινά, ’Αθήναι 1956 - 1958, σ. 171, εικ. 189 ), επί νομισμά¬ 

των τής λατινικής άνατολής (Ο. δοΙιΙιιπιθβΓδβΓ, ΝυηιϊδιηειΙίφαβ άε ΓΟτίβηί 
Ππίίπ, Ρ&Γίδ 1878, πίν. I, 13 ). 
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δ χαρακτήρ οΰτος μεταξύ τού κειμένου δμού μετ* άλλων, ρητώς χρησιμοποιου- 

μένων ώς φορέων άποτροπαίας δυνάμεως ^ *0 « μαγικός » άρα τύπος τού 
σταυρού τής επιγραφής Βυζ. Μουσ. άριθ. 2484/324 ενδέχεται νά μή δφεί· 
λεται είς ιδιοτροπίαν τού χαράκτου, ενδέχεται δηλαδή νά μή είναι απλώς 
διακοσμητικός* είναι δμόλογος πρός τόν άποτρόπαιον, τόν «μαγικόν» προο¬ 

ρισμόν τής επιγραφής. 

Δυσκολωτέρα είναι ή έξήγησις τών τριγωνικών σχημάτων, έπι τών 
δποίων φέρεται ίστάμενος δ σταυρός. Παριστάνουν άπλώς βάθρον τού σταυ¬ 

ρού ή επεζητήθη διά τών σχημάτων τούτων νά διατυπωθή μυστικόν νόημα; 

Είς τήν βυζαντινήν λογίαν παράδοσιν άπαντώνται περιπτώσεις οίονει 
άναβιώσεως τής γεωμετρικής θεολογίας τών πυθαγορείων διά τής διατυπώ- 

σεως κοσμολογικών ιδεών μέσφ τής έννοιας τού τριγώνου. Συγκεκριμένως 
κατά τόν Μιχαήλ Ψελλόν τό ισόπλευρον τρίγωνον παριστάνει τό θειον, τό 
ισοσκελές παριστάνει τό ανθρώπινον, τό δέ σκαληνόν παριστάνει τό δαιμονι¬ 

κόν®. Πολύ προ τής εμφανίσεως τής ελληνικής φιλοσοφίας τό τρίγωνον, γενι¬ 

κώς, ήτο σύμβολον γενετήσιον και άπεδίδετο είς τούτο δύναμις άποτροπαία* 

ώς ήτο δ* Ιπόμενον κατήντησε σύμβολον μαγικόν, « χαρακτήρ » μαγικός. *Ό,τι 
από τής έπόψεως αυτής ισχύει περί τού τριγώνου ισχύει, κατά τούς μεταγε¬ 

νεστέρους χρόνους, και περί τού γράμματος δέλτα (Δ), ενεκα τής δμοιότη- 

τός του πρός τό τρίγωνον. Παραλλήλως τό δέλτα, αρχικόν γράμμα τοΰ Διο¬ 

νύσου, έγινεν ιερόν σύμβολον τού θεού τούτου* επίσης εθεωρεϊτο σύμβολον 
τού "Αρεως και τού “'^ι^δου. Συμπερασμαηκώς μεταξύ τού αρχαίου κόσμου 
τό τρίγωνον — καΐ τό δέλτα (Δ) — εθεωρείτο ιερόν σχήμα®. 

^ « Δαιμόνων ... διαφνλάξατε τόν οίκον καί τας ψνχας (στίχ. 18-20) .../άπο/ιρί- 

ψον παν κακόν από τοϋ [οϊκ]ον τούτον (στίχ. 24-25) ... δύναμις τών αγγέλων καί 

χαρακτήρων δότβ νίκην χάριν * Ιωάνναν καί Γεωργίας καί τον οΐ’κον τούτον [ζών]των » 

( στίχ. 47 - 51 ) ( Ι.Ο. IX 2, άριθ. 232 Ο. Κ € γ π ). Πρβλ. τά μαγικά περίαπτα Περ¬ 

γάμου (Κ. 'νναηδοΐι, Αηΐίΐίοη ΖοαΒβΓ^ΟΓ&Ιο &νΐ3 Ρογ^λϊποπ, ΒεγΗπ 1905, σ, 16, 

άριθ. 10, εικ. 18), Θάσου (\ν. Βοοπαδ, Τδΐίειηαηδ ιηδ§ΐητΐ65 ίΓουνέβε άδπδ 

ΓΙΙο άε ΤΙιαδΟδ, ίίί. Ογ, 20, 1907, σ. 366, άριθ. 3 καΐ σ. 377 ), Λ^αΙΙεΓδ ΑγΙ 

Οδΐίετγ άριθ. 42875 (Ο. Βοηηετ, δίπάίεβ ίη Μδ^ίεαΐ Απιιιΐβίδ, Ι,οηάοη 1950, 

σ. 300, άριθ. 279, πίν. ΧΠΙ), Άρχαιολ. Μουσ. Πανεπιστ. ΜίοΙιΐβδη, άριθ. 26119 

(αύτ., σ. 307, άριθ. 324, πίν. XVII), τό χρυσοΰν έλασμα έκ Συρίας ΙδΙ&όεΓί- 

ΜοαΙετάε-Μοπάεδετί:, ενθ’ άν., IV, σ. 38, άριθ. 1284 (πεντάκτινος), σχέ¬ 

δια εις τά μαγικά χειρόγραφα τών Αθηνών “Εθνικής Βιβλιοθήκης κώδ. 1265, φ, 

34γ (17°^ αΐ. ) (Φ. Κούκο υλέ, Βυζαντινοί κατάδεσμοι καΐ καταπασσαλεΰσεις, 

Λαογραφία Θ' [ 1926], σ. 80=του αύτου, Βυζαντινών βίος και πολιτισμός, Τ', 

έν Άθήναις 1955, σ. 236) κ.ά. Περί τών «χαρακτήρων» γενικώς βλ. Υν θηδοΐι, 

σ. 31, τήν βιβλιογραφίαν Ρ. Ρ ε ά γ ί ζ β Ι, Αιηιιίείΐε §^Γεο(ΐηε ίΓΟ'ανέβ εη δγτίο, 

Ε,εν. βΐ. Ογ. 41, 1928, σ. 81 και Βοηηετ, σ. 194- 195. 

2 Μ ι χ. Ψελλ., Περί ένεργ. δαιμόνων, II ( Ρ.Ο. 122, 844). 

^ Πλουτάρχ., Περί "Ισιδ. καΐ Όσίρ. 30 κ καί πάλιν τήν μέν τον τρίγωνον 



440 Δ, I. Πάλλα 

ΈπΙ τχΙ βίίσει των Ανωτέρω -θά ήτο εύλογον νά άναμένγι τις δτι μεταξύ 
τού χριστιανικού κόσμου το τρίγωνον — καί τό δέλτα (Δ)—, εν αντιδια¬ 

στολή προς τήν ιερότητα, την οποίαν τό σχήμα τούτο εΐχεν εις τον αρχαΐον 
κόσμον καΐ προς την σχέσιν του προς την λατρείαν τού Διονύσου, δτι ■θά 

Είκ. 12. Μικρογραφία Έθ·νικ. Βιβλιοθ. Βιέννης κώδ. άριύ'. 877 (Θεολ. 682) φ. 1 

πρεσελδμβανε νόημα αντίδετον' νά σημαίνη δηλαδή τούς Δαίμονας, τόν Διά¬ 

βολον, εφόσον μάλιστα και τά δνόματά των αρχίζουν διά τού ίδιου γράμμα¬ 

τος (Δ), τού άρχικού τού ονόματος τού Διονύσου. Έν τούτοις τό τρίγωνον 
μετατρέπεται εις χριστιανικόν ιερόν σχήμα Εις μικρογραφίαν τού χειρο- 

φναιν ^4-^ον και Αιονναον και ’Άρεως είναι» (εκδ. Βερναρδ. 2, σ. 501). Γενικώτε- 

ρον περί του τριγώνου βλ. Ο. 8 Ι η 1ι 1 ί λ ιι ΐ 1ι, 03.3 ΟΓβίβοΙε. Οίβ ΟσβοΗίοΙιίε οίηββ 
τ6Η§:ίθ8€3 δ^ηιδοΐβ, 1937 (δέν τό είδον). Πρβλ. Ρ γ. ^ ο 3. Ο δ 1 ^ β γ, 

Αηί. π. Οΐιπβί. 2, 1930, σ. 105 καΐ Α. δΙιιίΒ'οΓ, έν Κβ^ΙΙεχ. ί. Αηΐ. χι. ΟΙιηβΙ. 
IV, στ. 310 κε. ( άρθρ. Οτείοοίί ). 

1 δίττί^οΓ, Ινθ·* άν., Η. Ο ο ο 1 β γ ο ς[ εν Οΐοί. ΑγοΙι. ΟΙιγ. ΟίΙ, XV 2, στ. 

2761 ('άρθ'ρ. ΐτίαπβΐβ). 
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γράφου τού Ευσεβίου καΐ τού Ρουφίνου τής Βιέννης Έ-θν. Βιβλιοθ. οοά. 

Ιαί. 847 (Θεολογ. 682), φ. 1 (εικ. 12)^ παριστάνεται σταυρός ιστάμενος 
επι τριγώνου ανεστραμμένου ( μέ την κορυφήν πρός τά κάτω)’ επι τής βάσεως 
τού τριγώνου — άνω — φαίνεται ήπλωμένον τι ώς ύφασμα, ενθυμίζον τήν 
έδραν θρόνου. Υπονοείται ό σταυρός Ιδρυμένος έπΙ θρόνου, άς είς τό γνω¬ 

στόν θέμα τής Ετοιμασίας, αλλά μέ τήν διαφοράν οτι εις τό παράδειγμα 
τούτο ό θρόνος παριστάνεται υπό μορφήν τριγώνου*. Είναι σαφές δτι εις 
τήν προκειμένην σύνθεσιν τό τρίγωνον χρησιμοποιείται υπό συμβολικόν 
νόημα. Τό δλον θέμα κλείεται εντός κύκλου — συμβόλου κοσμικού, παραστά- 

σεως τού ουρανού" είναι, λοιπόν, πιθανώτατον δτι και τό τρίγωνον Ιχρησι- 

μοποιήθη υπό τό νόημα κοσμικού συμβόλου, συγκεκριμένως άντί τής παρα- 

στάσεως σφαίρας, συμβόλου τού κόσμου, συμφώνως πρός τά γνωστά παρα¬ 

δείγματα παραστάσεως σφαίρας φερούσης σταυρόν. Πράγματι εις παρομοίαν 
διακόσμησιν τού ναϋίο. ραΐ. §·γ. 220 φ. 1γ ό σταυρός εϊκονίζεται έπΙ σφαί¬ 

ρας®. Τό εν λόγφ παράδειγμα προέρχεται έκ τής επισήμου τέχνης ^ 

Μεταξύ δμως τού λα'ίκού υποστρώματος τό τρίγωνον, μόνον ή είς διά¬ 

φορα συμπλέγματα, εξηκολούθησε τόσον κατά τούς παλαιοχριστιανικούς χρό¬ 

νους δσον και άργότερον νά παραμένη σύμβολον μαγικόν (είκ. 13)®. Νά 
δεχθώμεν δτι είς τά μεταγενέστερα ταύτα μαγικά μνημεία τό τρίγωνον και 
τό γράμμα Δ, αρχικόν τού ονόματος τού Διαβόλου καΐ των Δαιμόνων, χρη¬ 

σιμοποιούνται ώς σύμβολά των, δτι παριστάνουν σχήματα δαιμονικά ; “Ότι 
έν είδος τριγώνου, τό σκαληνόν, εθεωρεϊτο υπό τής αρχαίας και τής βυζαν¬ 

τινής φιλοσοφίας ώς παράστασις τού δαιμονικού, είναι γνωστόν" νά επεκτεί- 

1 Η. 1. Η β ηη α η η, Βίο ίΓύΙιηιίΙΙοΙαΙΐεΓίίοΙιβη ΗΕηάβοΙίΓίίίοη άοδ Αϊιβηά- 

Ιαπάεδ. I. Βίε ίΠυιηίηίεΓίεη ΗαηάδοΙιΓίίΙεη άετ Ναίίοη&ΐδίθΐίοΐίιείί: ίη \νίεη, 

Ββίρζίβ 1923, πίν. VII, Ε. Κοηΐδίεάΐ:, ΥοπιιίΙΙεΙ&ΙΙεΓίίοΙιε Μαίετεί, Αυ^βδατ^ 

1926, σ. 36, 483 καΐ 69, άριθ. 118, είκ. 118, Ο Η. Κ. Μογο^, Ε&τΐγ 01ΐΓί3ίί3η 
ΑγΙ, ΡΓΐηοεΙοη Ν. Ιετβ. 1953, σ. 292, είκ. 197. 

2 *Υπό του Ρ. Α. ϋηάβΓχνοοά, ΤΙιε Ρουηίβίη οί Βίίβ ίη ΜαπαδοπρΙδ 
οί ΐΐιε Οοβρβίδ, ΒχιπιΒεγΙ;. Ραρετδ V, 1950, σ. 112 · 113, είκ. 58 έξηγεϊται 
τό τρίγωνον τοΰτο ώς σχηματοποίησις άνθικοίί κοσμήματος (φύλλων άκάνθης άνοι- 

γομενων πρός τά άνω ). 
^ ϋπάετνίΓΟοά, σ. 112 -113, είκ. 220, δπου καΐ ή παλαιοτέρα βιβλιογραφία. 

^ Τό θέμα επαναλαμβάνεται είς τήν προμετωπίδα του συνεσταχωμένου Ρουφί¬ 

νου, μέ τήν διαφοράν δτι έπΙ της βάσεως τού τριγώνου αντί υφάσματος υπάρχει σχη¬ 

ματική τις παράστασις (φυτικού θέματος ή βράχων), έπΙ τής οποίας βαίνει ό σταυ¬ 

ρός (παρά Μοτεγ, είκ. 198), επίσης είς τό εύαγγέλιον Άθων. Λαύρας κώδ. Α 
23, φ. 7ν (αρχών 9ον «1. ) (€ ί 1; ζ ιη 3. η η η, Βγζ· ΒηοΙιηιαΙεΓβί, σ. 2, είκ. 6 

καΐ υ η ά 6 Γ τν ο ο ά, ενθ’ άν., σ. 112, είκ. 60). 
δ Βλ. σχήματα είς τήν βιβλιογραφίαν, σ. 439ι, ίδίως παρά \νύηδθ1ι, σ. 11, 

άριθ. 1, πίν. 1, είκ. 6 (ενταύθα είκ. 13€ ), σ. 16, άριθ. 9, πίν. 4, είκ. 17 ( βλ. 
είκ. 13δ ) και άριθ. 10, πίν. 4, είκ. 18 ( βλ. είκ. 13ε). 



442 Δ. I. Πάλλα 

νωμεν τήν σκέψιν καΐ νά θεωρήσωμεν οτι εντός τής μαγικής παραδόσεως 
μεταξύ τοΰ λαϊκού υποστρώματος τό τρίγωνον, γενικώς, δπό μαγικού δπο- 

τροπαίου σχήματος, ώς ήτο άρχικώς, εγινεν είδικώτερον σΰμβολον δαιμονι¬ 

κόν; Τρίγωνον επί μαγικής σφραγίδας τής σολομωνικής *Αι9ην. Γενναδ. 
Βιβλιοθ., κώδ. 45, φ. 25ν 16°»^ αϊ. (εϊκ. 13ν), όρκετά συγγενές πρός τό 
μέγα τρίγωνον τής Ιπιγραφής του Βυζαντ. Μουσείου (εϊκ. 9 καΐ 10®), είναι 

α β γ 

X Α <3 νο V 
δ ε 5· ζ 

Είκ. 13. Μαγικά τρίγωνα εις περίαπτα. 

σαφώς σΰμβολον δαιμονικόν, ώς συνάγεται έκ του σχετικού κειμένου (^ΠερΙ 

αννάξεως των αερίων πνευμάτων, πώς δεϊ συνάξαι αυτά·»), αναφερομένου 

εις πρόσκλησιν καΐ έρώτησιν δαιμόνων^. ’Αξιοσημείωτον δτι εις τον Ά-θην. 

Έθν. Βιβλιοθ. κώδ. 1265 φ. 45ν δυο συμπλέγματα έξ ορθογωνίου και ρόμ¬ 

βου (εϊκ. 13β)* σημαίνουν τον Ίησοΰν Χριστόν. Έν συμπεράσματι νομίζω 
δτι δυνάμεθα να δεχθώμεν δτι τά τριγωνικά σχήματα τής άποτροπαίου Ιπι· 

γραφής του Βυζαντινού Μουσείου — τουλάχιστον τά δυο ποδαρικά κάτω — ση¬ 

μαίνουν τους δαίμονας, τον Χατανάν καΐ δτι τά σχήματα ταΰτα είναι τά τρό¬ 

πον τινά δεικνυόμενα διά του πρώτου «οΰτος» τής επιγραφής. Διότι, και 
δν ακόμη έγίνετο δεκτόν δτι τό μέγα τρίγωνον έπι του οποίου ϊσταται δ 
σταυρός, εχει τό νόημα συμβόλου κοσμικού, θά ήτο δΰσκολον νά ΰποστηρι- 

χθή καΐ περί τών άλλων τριγώνων δτι εχρησιμοποιήθησαν ώς σύμβολα 
κοσμικά. 

“"Αν τά συμπεράσματα ταΰτα είναι, ώς πιστεύω, ορθά, συνάγεται δτι έπι 
του μαρμάρου του Βυζ. Μουσ. άριθ. 2484/324 διά του συμβόλου του επε- 

ξηγουμένου υπό τής επιγραφής, διά τής παραστάσεως δηλαδή του σταυροΰ 
πατοΰντος §πι τριγώνων ή δέλτα, αποδίδεται ϊδεογραφικώς ή Ιννοια του 

^ Παρά Α. Β β I & 1 ΐ β, ΙΙιι ηουνεαυ Ιέιηοιη άε 1& ΙίΙΙεΓαίΐίΓε δοΐοιηοηί^υε. 

Βε Οο<3εχ Οεηπ&άί&ηυβ 45 ά’ΑέΙιεπεδ, Βυΐΐ. Αείΐά. Κ. όε Βεί^ίςιχε, ΟΙ. Β. 8ε. 

Μογ. εί Ροΐ. V 45 (1959), σ. 301. ΙΙρβλ. αύτ. καΐ άλλα τρίγωνα ώς δαιμονικά σΰμ* 

βολα. Επίσης εις Ίστορ. Έ0·νολ. Έταιρ. κώδ. 115 (180"“ αΐ.) παρά ϋεΙ&Ιίε, 

Αηεεά. ΑΙΙιειιΐεπδ., I, σ. 19 κε. 

2 Κουκουλέ, Λαογραφία Θ', σ. 81 = Βίος, Τ', σ. 237. 
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Χρίστου πατοΰντος τόν Σατανάν, υπό τό είδικώτερον νόημα τής νίκης του 
Χριστοΰ κατά τών πονηρών πνευμάτων μέσφ του σταυροΰ ώς νικητηρίου 
οργάνου. Τό νόημα τούτο εύρίσκεται Ιν άπολΰτφ συμφωνίφ πρός τό πνεύμα 
τής εκκλησίας: «Επίτιμη Κύριος, Διάβολε, 6 πήξας τον οτανρον είς 

στήριγμα καί σωτηρίαν κόσμου, είς πτώσιν δε σήν καΐ πάντων τών νπο σε 

άγγελων»Παρεμφερής διάταξις απαντάται καΐ εις άμιγώς μαγικά μνη- 

ί» ο 
ΟΟ 
0 ο 

ΕΙκ. 14. Μαγικόν περίσπτον εκ Θάσου. 

/Π'. ϋβοηηα) 

μεϊα : ΈπΙ μαγικοΰ περιάπτου έκ Θάσου έχει παρασταθή άνω σταυρός μέ 
τήν έπιγραφήν ΙΟ-ΧΟ ΝΙ-ΚΑ και κάτω σύμπλεγμα έκ δυο τριγώνων (έν 
μικρόν έγγεγραμμένον εντός μεγαλύτερου) (εϊκ. 14)®. ΈπΙ άρχαίου δε μαγι¬ 

κού περιάπτου έκ Περγάμου, φέροντας παραστάσεις τής Φοιβίης τής Νυχίης 
καΐ τής Εκάτης, παριστάνονται ή Φοιβίη και ή Νυχίη ίστάμεναι ΰπεράνω 
τριγώνων*. Εΐναι φανερόν δτι κάποια συγγένεια νοημάτων διεπει το επι 
τοϋ μαρμάρου Βυζαντ. Μουσ. άριθ. 2484/324 σΰμβολον πρός τά παραδεί¬ 

γματα ταΰτα. Άπό τής έπόψεως περιεχομένου τό Ιπι τοΰ μαρμάρου Βυζαντ. 

Μουσ. άριθ. 2484/324 Ιδεογράφημα ανακαλεί τήν γνωστήν προσωπικήν παρά- 

στάσιν τοΰ Χρίστου κρατοΰντος τόν σταυρόν ώς δόρυ καΐ πατοΰντος έπΙ δρά- 

κοντος (βασιλίσκου) ή λέοντος, προσωποποιήσεων τοΰ Σατανά^ Ό παραλ- 

ι Χρυσοστόμου, Έξορκιστ. Εύχή ( Εΰχολόγιον τό Μέγα, Έπιμελείφ 2 π υ ρ. 

Ζερβού, έν Βενετίφ 1851, σ. 155. Πρβλ. τάς Εΰχάς 1. Θοπτ, Εΰχολόγιον^ (1730), 

σ. 578 κέ.). 

2 Όβοηηε., Ινθ’ άν., σ. 364, εΙκ, 1 {πρβλ. και σ. 376). ΈπΙ σφραγϊδος της 

σολομωνικής Γενναδ. Βιβλιοθ. κώδ. 45, φ. 25ν δΰο διασταυρούμενα τρίγωνα (πεν- 

τάλφα) { είκ. 13α) αποτελούν σΰμβολον δαιμονικόν (Ββΐ&ίΐβ, ϋη ηοηνοαυ Ιέ- 

ηιοίη κλπ., σ. 301). ΕΙς τό μαγικόν σχήμα Άθην. Έθν. Βιβλιοθ. κώδ. 1265, φ. 

45ν (είκ. 13β ) κάτω άντί τριγώνων ύπάρχει τό σύμπλεγμα ρόμβου και ορθογωνίου 

τό σημαίνον τόν Χριστόν ( βλ. άνωτ,, σ. 442). 

® λνάηδοΐι, σ. 11, άριθ. 1, πίν. 1, είκ. 6. 

* Παραδείγματα έκ τής παλαιοχριστιανικής εποχής παρά Ε. "νν β ί § » η ά, Ζιιιη 

Ο 
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ληλισμός οΰτος δεν σημαίνει, βεβαίως, δτι ή προκειμένη ιδεογραφική διατΰ* 

πωσις προήλΰεν έξ αμέσου μεταφοράς από προσωπικής παραστασεως, διότι 
είναι ενδεικτική ή χαρακτηριστική όμοιότης του περί οΰ 6 λόγος ιδεογραφή¬ 

ματος προς μαγικά σύμβολα έπΙ περιάπτων (εικ. 11β, γ και δ)^ 

Τό ανωτέρω άφθονον καΐ χαρακτηριστικόν ΰλικόν, έκ των πλέον συνή¬ 

θων είκονογραφικών θεμάτων καΐ των πλέον συνήθων επιγραφών των τιθε- 

μένων ΰπεράνω των εΙσόδων τόσον θρησκευτικών δσον καΐ κοσμικών κτη¬ 

ρίων από τών παλαιοχριστιανικών μέχρι τών νεωτέρων χρόνων, παρουσιάζει 
τούς άνθρώπους διαπνεομένους υπό έμμονου φόβου έναντι τών πονηρών 
πνευμάτων και υπό έμμόνου φροντίδος πρός προφΰλαξίν των έναντι τών 
προσβολών έκ μέρους των και τών παντοίων άλλων εχθρικών ενεργειών των. 

*Ασφαλιζόμενοι εντός κλειστών χώρων οι άνθρωποι, προσπαθούν νά κρατή¬ 

σουν τά πονηρά πνεύματα έξω, άποδιώκοντες αυτά μακράν τών εισόδων τών 
κατοικιών και τών εκκλησιών των. Ή κατοχή τών άνθρώπων υπό δαιμονο- 

λογικών δοξασιών κατά τούς μεσοβυζαντινούς χρόνους, διά τούς οποίους 
ένδιαφερόμεθα εις τήν παρούσαν άνάλυσιν, διαπιστούται και εκ τών κειμέ¬ 

νων αποτελεί δε κατάλοιπον έκ τής άρχαιοτέρας δεισιδαιμονίας. Είναι δμως 
Ινδιαφέρον νά παρατηρηθή, έν σχέσει πρός τό άνωτέρω παρατεθέν υλικόν, 

δτι ό φόβος έναντι τών πονηρών πνευμάτων και τά μέσα πρός άπόκρουσίν 
των εΰρίσκονται πάντοτε έντός τών ορίων τής εκκλησιαστικής διδασκαλίας 
καΐ τής παραδόσεως τής εκκλησιαστικής εύσεβείας* από τής αύστηράς ταΰτης 
παραδόσεως φαίνεται νά άποκλίνη πως τό σΰμβολον τό συνοδεύον τήν αθη¬ 

ναϊκήν επιγραφήν Βυζαντ. Μουσ. άριθ. 2484/324. Είς τούτο διαφαίνονται 
μετά τής εκκλησιαστικής διδασκαλίας ανάμεικτοι καΐ δεισιδαιμονικαί παρα¬ 

στάσεις, έξ δσων, συνεχιζομένης παμπαλαίας παραδόσεως, έκυκλοφόρουν μεταξύ 
τού λαϊκού υποστρώματος. *Αλλά και δεν είναι τι τό μοναδικόν. Παρομοία 
και μάλιστα σαφεστέρα άνάμειξις χριστιανικών παραστάσεων και μαγικών 
συμβόλων απαντάται εις χάλκινον περίαπτον τού Πανεπιστ. Μουσ. Μίοΐιί^αη 

άριθ. 26119 (εικ. 15): Τό άνω ήμισυ τού είκονογραφικού πεδίου καταλαμ¬ 

βάνεται υπό παραστάσεως τού Χριστού ένθρόνου έντός δόξης εν μέσφ τών 

ΌεηΙίΠΐ&ΙβΓίεΓείδ άεδ 01απ3ΐ:ϋ8§:Γαηιιηηίιιι·διΐ3, Βγζ. ΖείίδοΙίΓ. 82, 1932. 74 κέ, και 

Α, ΟταΙίαΓ, Ι,*0πιρβΓ6ΐΐΓ ά&πδ Γ&γΙ \ίγζ3.ηαη, Ρ&πδ 1936, 237 κΙ. 

^ ΈπΙ τών περγαμηνών περιάπτων Α^πηδοΐι, σ. 14, άριθ. 2, πίν. 2, είκ. 8 

( ενταύθα εικ. 11δ), σ. 15, άριθ. 6, είκ. 14 καΐ πίν. 3 (= εικ. 11β ) και είκ. 15 καί 

πίν. 3 {= είκ. 11γ). Χαρακτηριστικός είναι αποτρόπαιος σταυρός συνοδευόμενος υπό 

μαγικής επιγραφής εις τήν θέσιν « 2ελλΙν τής Αγίας Ελένης» είς Τόχνην τής Κύ¬ 

πρου· αί κεραϊαι του απολήγουν είς απλά ή δίπλα τριχαλωτά σχήματα (Σ ί μ ο υ 

Μενάρδου, Ή *Αγία Ελένη είς τήν Κύπρον, Λαογραφία Β’ (1910), σ. 296 ). 

2 Πρβλ. Ρ. Ιοαπηοπ, Οτογδηοοδ άέιηοηο1ο§ίςιιβ8 λ Βγζθποβ, ΑςΙβε ν^Ι 
Οοη§Γ. ΙηίδΓη. ά’Εί. Β^ζ. I, 1950, σ. 260. 
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τεσσάρων συμβόλων τών ευαγγελιστών και συνοδευομένου υπό τής επιγραφής 
^°Άγίος, άγιος, άγιος Κύριος Χα/ίαιόθ»· είς τό κάτω ήμισυ άπλούνται 

μαγικά σύμβολα, ώς τά άπαντώμενα εις τά μαγικά περίαπτα\ ”Ας συγκρα- 

τήσωμεν τήν διαπίστωσιν ταύτην. 

Είκ. 15. Περίαπτον Πανεπιστημ. Μουσ. Μΐο1ιί23η άριθ. 26119. 

(Ο. Βοηηβν) 

4. Ή φροντίς τού νά τοποθετούν ΰπεράνω τών εισόδων παραστάσεις 
ιερών προσώπων, ιερά σύμβολα ή έπιγραφάς μέ άποτρόπαιον περιεχόμενον 
εξηγεί τήν παρουσίαν τών δύο σταυρών έπΙ τού υπερθύρου τού Μουσείου 
Κορίνθου άριθ. Α.Μ. 436. Ποία όμως δύναται νά είναι ή σημασία τών 
παραστάσεων τού λύκου καΐ τού όνου μεταξύ τών σταυρών και ή θέσις των 
έντός τών δοξασιών, αι δποΤαι ένέπνεον τήν εικονογραφίαν και τήν επιγρα¬ 

φικήν τών εισόδων; 
Έν σχέσει πρός τον λύκον ή ευαγγελική αλληγορία περί τής δυσκόλου 

άποστολής τών “Αποστόλων άνά τόν κόσμον, ώς προβάτων έν μέσφ λύκων 
(Ματθ. 10, 16 και Λουκ. 10, 3), χρησιμοποιεί τό θηρίον τούτο ώς σύμβο- 

λον γενικώς τού κακού. 'Υπό τό ίδιον νόημα χρησιμοποιεί τό ζώον τούτο 
και ή παλαιοχριστιανική ερμηνεία. Ό Χρυσόστομος διά τών λύκων τής άλλη- 

γορίας έννοεϊ τόν Διάβολον και τούς δαίμονας*. Η παλαιοχριστιανική τέχνη, 

έμπνευσμένη υπό τής άλληγορίας ταύτης, άποδίδει τό έπεισόδιον τής Σωσάν- 

νης μετά τών Πρεσβυτέρων (ΔΑΝ. - 2ΩΣ, 5 - 28 ) άλληγορικώς διά τής άπει- 

κονίσεως προβάτου έν μέσφ λύκων®. Είς λαϊκώτερα κείμενα ό λύκος φέρεται 

1 ΒοηηεΓ, σ. 219-220 καΐ 307, πίν. XVII, άριθ. 324. 

8 Χρυσό στ., Είς Ματθ. Όμιλ. 33, 4 « Έντανϋα δε ου Ξέρξον ελαύνοντοζ, 

άίλά χοΰ διαβόλου μετά τής οικουμένης άπάσης και τών απείρων δαιμόνων κατά τών 

δώδεκα τούτων ^πιόντων » ( Ρ.Ο. 57, 393). 

* Τοιχογραφία τής κατακόμβης τοΰ Πραιτεξτάτου (Ο. λν ί 1 ρ β γ ΐ, Εβ ρίίΙπΓο 
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ως ζα3ον δόλιον και πονηρόν ^ “Αργότερον ή δεισιδαιμονική ευσέβεια του 
λαοΰ όμιλεϊ περί του λύκου ως περί ενός εκ των -θηρίων, εις τά όποια μετά- 

μορφοΰνται οι δαίμονες διά νά φανερω-θοΰν εις τούς άν-θρώπους*. Εις τήν 
βυζαντινήν τέχνην τό θέμα τοϋ λύκου απαντάται σπανίως και άνευ συμβολι¬ 

κού νοήματος®· άδιαφόρως χρησιμοποιεί ή βυζαντινή τέχνη και τό θέμα τού 
κυνός, ζώου συ-^γενούς πρός τον λύκον *. 

Έν σχέσει πρός τον όνον ή παλαιοχριστιανική έξήγησις, είδικώς περί 
τής όνου τού Βαλαάμ (Άριθ. 22, 21-22). άλληγορεΐ τον Χριστόν®. Γενι¬ 

κώς όμως δ όνος εθεωρεϊτο ζώον ακάθαρτον, Ιχρησιμοποιεϊτο δέ διά τούτο ή 
έννοια τοϋ όνου ώς αλληγορία των εθνικών®. ΕΙς λαϊκώτερα κείμενα, ώς ό 
Φυσιολόγος, ό όναγρος ταυτίζεται πρός τον Διάβολον ^ ΚαΙ σήμερον ακόμη 
μεταξύ των παραδόσεων τού ελληνικού λαού δ όνος πιστεύεται ώς εν των 
ζώων, διά τού φάσματος των οποίων άγαπφ νά εμφανίζεται ό Διάβολος®.*Αλλά 

άβΐΐε οαίαοοιυδβ τοτηαη^, Κοπιε 1903, σ. 336 · 337, πίν. 251. Πρβλ. Η. Γ 6 ο 1 β γ ο η, 

ϋίοΙ. ΑγοΙι. ΟΗγ. Γϋ. I 1, στ. 904, εικ. 217 [άρθ·ρ. δ^ηβαυ ) καί IX 2, στ. 2594 
ί άρ#ρ. Ιουρ ]). 

^ Φυσιολόγος III 3 « δτι δόΧιον ζφον χαΐ πονηρόν νπάρχει' Ερχόμενον γάρ τον 
άρπάσαι από ζήί άγε^η^ τής ποίμνης άνεωγμένον εχει τό στόμα αντον ^ (δύοΓάοηβ 
σ. 265 κέ.). 

2 Εύθυμ. Ζυγαβην., Έλεγχ. και 9'ρίαμβ., Άνάθ. Ι < ώς λύκος εν αντφ 
δαίμων έφάνη> ( Ρ.Ο. 131, 410). Πρβλ. Ιο&ηπου, ένθ’ άν., σ. 254. 

^ Π.χ. έπι γείσου της εκκλησίας τής Χριστιανού (Ε. δΐίοαβ, άε 
ΟΙιηβΙΐ&ηοΐΐ κλπ., Ρβπε 1952, σ. 27 -28, είκ. 34). 

* Π,χ. δύο κύνες άντωποί ΙπΙ τοϋ υπερ·9·ύρου εισόδου των Αγίων Αναργύρων 
Καστοριάς (Α. *Ορλάνδου, Άρχ. Βυξ, Μνημ. Έλλ. Δ', 1938, σ. 21, είκ. 14) 
ανήκουν εις σκηνήν κυνηγιού. 

^ Ειρηναίου, Απόσπασμα 23 « Ή μεν όνος τύπον είχε σώματος Χριστοϋ’ 

εφ* ον πάντες οί ανϋρωηοι εκ καυμάτων άναπανόμενοι, ώς υπό οχήματος βαστάζονται » 

(Ρ.Ο. 7, 1241 = Βιβλιοδ·, Έλλ. Πατ. Έκκλ. Συγγρ. 5, σ. 178 Άπόσπ. 22). 

® Ώ ρ ιγ έ V., Εις Βιβλ, Ίησ. Ναυή, *Ομιλ. XV 3 « δυτιί €Γ§;ο εοΓΐρΙπΓ» 

ΐη Ϊ5^ρο βθηΚαηι ροεΐίί > (0.0-8. VII 2, σ. 383, 23-24 ΒαδΙίΓεηδ. Πρβλ. και σ. 

384, 7 -8 και 22), Σειρ. εις τους Προφ., Άπόσπ. XXVI *δνος ό εκ γενονς ακά¬ 

θαρτός τε και εθνικός» (0.0.8. III, σ. 212, 7-8 ΚΙοδΐεηηαηη). Πρβλ. καΐ τά 
μεταγενέστερα κείμενα παρά Η. ΕβοΙβΓος, ϋίςί. ΑγοΙι. ΟΙιγ. Εϋ. I 1, στ. 2060- 
2061 ( άρθρ. έ,ηβ). 

^ ΦυσιοΕ 45 ( 31)θΓ<1οιιβ, σ. 139 ). Πρβλ. Ε. V ί 3 ς Ε € γ, Εβ ρτεΐεπόη ·= Οηΐΐε 
<36 1’Αηθ> άΕΠδ Γβ^Πββ ρπτηϋίνβ, Κεν. Ηίδί. Κεί. 139, 1951, σ. 26, βλ. και 
Εγ. |ο3. Π510 6Γ, ΙΧβνς, 11, σ. 236. Πρβλ. καί τάς βυζαντινάς παραδόσεις περί 
τής ονοσκελίδος παρά Φ. Κουκουλ έ, Θεσσαλονίκης Ευσταθίου τά λαογραφικά, 
’Αθήναι 1950, Β', σ. 19. 

^ Ν. Γ. Πολίτου, Μελέται περί τοϋ βίου καί τής γλώσσης του έλληνικοΟ 
λαοΰ. Παραδόσεις, Α', έν *Αθήναις 1904, σ. 382 κΙ., άριθ. 645-650 ( Άνασκελοί- 

δες). Πρβλ. τοϋ αύτοϋ, Μελέτη επί του βίου των νεωτέρων Ελλήνων, εν Άθή- 
ναις 1874, σ. 475 κέ. 

τοιαύτη άντίλη-ψις περί τού όνου δεν δύναται νά ισχύτ) δι* άπεικόνισιν τού 
ζώου τούτου έπι υπερθύρου, εις θέσιν δηλαδή, εις τήν οποίαν σι έμμονοι δεισι- 
δαιμονικαί δοξασίαι άπήτουν νά ύπάρχη άπεικόνισις ή επιγραφή μέπεριεχόμε- 

νον άποτρόπαιον ακριβώς κατά τοϋ Διαβόλου. Ούτε δ’ εξηγεί τήν συμπαρουσίαν 
τού λύκου. Άλλ* άς εύρύνωμέν πως τήν βάσιν θεωρήσεως τού θέματός μας. 

Μεταξύ των αρχαίων λαών ύπήρχεν ή δοξασία ότι ό όνος είναι ζώον 

ΕΙκ. 16. Ψηφιδωτόν έν ϋίβιηίΐ3.. 

/Ε. ί,ββοΜ) 

δαιμονικόν, προικισμένον διά προφητικής δυνάμεως, προεκάλει δέ δεισιδαι- 
μονικόν τρόμον^. Άλλ’ έπιστεύετο ακόμη ότι ό όνος φέρει ευτυχίαν και 
έχρησιμοποιεϊτο εις μαγικάς πράξεις κατά τής βασκανίας*. Τοιαύτη λαϊκή 
δοξασία άντανακλάται εις τό γνωστόν άνέκδοτον τού Άκτίου, δτε δ Όκτά- 
βιος, προ τής ναυμαχίας κατά τού Αντωνίου καί τής Κλεοπάτρας, συνήντησε 
εντόπιόν τινα δδηγούντα όνον. Ό άνθρωπος εκείνος ωνομάζετο Εύτυχος, τού 
δέ όνου τό όνομα ήτο Νίκων ^Εμοϊ μεν Εϋτνχοζ δνομα, τώ δε δνφ Νί¬ 

κων»). Τήν παρουσίαν ταύτην έθεώρησεν ό Όκτάβιος καλόν οΙωνόν, μετά 
δέ τήν νίκην του έστησεν εις τήν Νικόπολιν χάλκινον άγαλμα άμφοτέρων®. 

Α Άριθ. 22, 27 -28 « Και ιδοΰσα ή όνος τόν άγγελον τον Θεόν... Και ήνοιξεν ό 
Θεός τό στόμα τής ονον και λεγει τφ Βαλααμ», ΙΙλουτάρχ., Περί Ισιδ. και Οσιρ. 

30 < Βουσιρΐται όέ καί Λνκοπολΐται... τόν ονον ού καθαρόν αλλά δαιμονικόν ήγοννται 
ζώον » ( Ηθικά Ιί ΤεαύπεΓ [ 1936 1 ), X ο υ ΐ δ. II, στίχ. 1129 ^’Όνος είς Κν- 

μα ί ον ς : Παρά Κνμαίοις εδόκει φοβερός είναι ό ονος και κατά τοντουσι τους καιρούς 
πάντες ήσαν ΚνμαΤοι σεισμόν και χαλάζης φοβερώτατον είναι τόν ονον ηγούμενοι » (Ικδ. 

Αάΐβτ, ΠΙ, σ. 541-542 ). Πρβλ. Α. Β. ΟοοΕ, Αηΐιιωΐ λΥοΓδΕίρ ίη ίΕθ Μγοβ- 

π&β£ΐη Αέβ, ]ονίτη. ΗεΙΙ. 81ιιά. XIV, 1894, σ. 87 καί 95. Περί τής λατρείας τοϋ 
όνου είς τούς προχριστιανικούς λαούς βλ. ΥΐβοΕβΓ, ενθ' άν., 14 κέ. 

2 ϋδ1§6Γ, ΙΧΘΥ6, II, σ. 113-114 καί 236. Έκτενέστερον ΟΙεοΕ έν Κ.Ε. 

VI 1, στ. 651 (άρθρ. Εδε!). 
^ Πλουτάρχ., Άντών. 65 (Βίοι Παράλλ. III ΤειιΕπετ (1915|, σ. 145), 

2ου6το)ν., Όκτάβ, 96 (Αίΐίοιιά (« Εεδ ΒεΙΙεδ ΕεΙίτεδ ») I, σ. 143). 
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Περαιτέρω χαρακτηριστική είναι ή έπιγραφή « Α3ίηιΐδ ΝΙΟΑ » έν συνδυασμφ 
προς παράστασιν δνου εις ψηφιδωτόν δάπεδον του Μουσείου τής ^^6^π^I3: 

Ύπό τήν επιγραφήν άπλοϋνται ανΟοπλόκαμοι, προ δε του όνου εχει τοποΟε- 

τηθή κλάδος φοίνικας, σΰμβολον νίκης (εικ. 16 Νομίζω δτι εις τήν προ- 

κειμένην παράστασιν δεν πρέπει νά ίδωμεν απλήν ΰπόμνησιν νίκης τινός 
όνου εις αγώνισμα, ως εξηγεί τήν παράστασιν ταΰτην ό Πβδοΐιί αλλά σΰμ¬ 

βολον μέ περιεχόμενον βαΟΰτερον. Ή επιγραφή Αδίπαδ ΝΙΟΑ επαναλαμβά¬ 

νει τον τΰπον των γνωστών έπευφημιών, των συνοδευομένων διά τής άναφω* 

νήσεως ΝΙΚΑ, έπευφημιών αγωνιστικής μεν καταγωγής, αί δποϊαι δμως άπέ- 

ληξαν εις μαγικόν τΰπον ευχής καΐ συνάμα έπικλήσεως άποτροπαίου νομίζω 
δέ οτι ή παρουσία του μαγικού τοΰτου τΰπου εν συνδυασμφ προς παράστα- 

σιν όνου, συνοδευομένου υπό συμβόλων νίκης, δεν πρέπει νά ^εωρηΟή ώς 
παρφδία ή ως υπαινιγμός χαριτωμένου τινός αγωνίσματος, ώς φαίνεται έκ 
πριδτης δψεως, άλλ* ώς επευφημία μέ περιεχόμενον μαγικόν και σύμφωνον 
προς τήν δαιμονικήν και εύοίωνον φΰσιν του όνου. Κατά ταΰτα και εις τον 
αίσώπειον μΰδον «"Ονος καΐ όν^^^άτηί» ή φράσις του δνηλάτου, άποτεινο- 

μένου προς τον κατακρημνιζόμενον πείσμονα όνον του «Νίκα' κακήν γάρ 

νίκην νικάς »φαίνεται νά προδίδη άντίληψιν σχετίζουσαν τόν όνον προς τήν 
έννοιαν τής νίκης. Πιθανώς προϋποθέτει τήν ΰπαρξιν τής προσηγορίας του 
όνου ώς Νίκου ή Νίκωνος, δνομά του κατά τό ανέκδοτον του Άκτίου®: είναι 
ή προσηγορία ή άπονεμομένη εις τόν δνον υπό του Συναξαριού του τιμημέ- 

νου γαδάρου (στίχ. 376 κΙ. )^ 

Ό Κ. ΚΓμηι1)3€ΐΐ6Γ πρώτος ’ και κατόπιν 0 Ρ. ΚτβΙδοΙιηιΟΓ®, τελευ¬ 

ταίως δε καΐ ό "Ανθιμος Παπαδοπούλας^ συνεσχέτισαν τήν προσηγορίαν χοΰ 
δνου Νίκος καΐ Νίκων προς τό ώς άνωτέρω άνέκδοτον του *Ακτίου. Ό Π. 

Ηβ886ΐίη§· ήρνήθη τοιαΰτην σχέσιν Πάντως τό άνέκδοτον του Άκτίου ήτο 

^ I/. Ι*6δο1ιί, Οιοπιΐΐα. Αηίΐςυβ Οαιοτιΐ® ( 1950), σ. 58, είκ. Ιν σ. 62. 

2 « Βαπδ 1& ιποδείφιιε θβ «ΓΑπβ νΒΪηηυβυΓ * ( Αείπυε ΝΐθΑ)-ς;ιιί έί&ϊί: 

ρβυϊ'όΐτσ υπ ίδιι» (αύτ., σ. 58). 
^ Πρβλ, ΡεΙεΓδοη, Εις Θεός, σ. 158, 161, 163. 

^ ΡβΓΓγ, σ. 394, άριθ. 186. 

5 ΚαΙ δ "Ανθιμ. ΙΙαπαδόπου?ι.ος, ένθ’ άν., σ. 390 δέχεται οτι «ή ονο¬ 

μασία αύτή εϊναι παλαιοτάτη, πάντως πολύ αρχαιότερα των χρόνων του Πλουτάρχου. 
ΚαΙ τότε οί άνθρωποι... διηγοΟντο τό κατόρθωμα τού ονου νικήσαντος τόν... λΰκον... 
διό καΐ τόν ώνόμαζαν Νίκωνα ». 

® Βλ. άνωτ., σ. 418. 

^ ΚΓίαιηθΒοΙιεΓ, Οεεοΐι. ά. \>γζ. Ι^ίΙίεΓ,®, σ. 882ι ( = μετάφρ. Σ ω τ η ρ ι ά- 
δου, Γ', σ. 194ι). 

® Ρ. ΚΓβΐ3θ1ιιηεΓ, Οετ Εδβΐ ΝΙΙεοδ, Βγζ. ΖβίίΒοΙίΓ. 6, 1897, σ. 569 κέ. 
® Παπαδοπούλα υ, ένθ’ άν., σ. 389 κέ, 
Ό. Ηβδδβΐίη^^, ΖνΡθί ιηί{:ίθΐ9.11:βΓΐίοΙιβ ΤΐβΓΟΒοιβα, Βγζ. Ζοΐΐεοΐιτ. 8, 

1899, σ. 148 κέ. Όμοίως δ Αλεξίου, Κρητ. Χρον. Θ', 1955, σ. 86. 
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γνωστόν είς τήν λόγιαν παράδοσιν του Βυζαντίου Ανωτέρω εϊχομεν οδη- 

γηθή είς τό συμπέρασμα δτι εκυκλοφόρει λαϊκόν τι αφήγημα σχετικόν πρός 
τήν ιστορίαν του όνου, νικήσαντος τόν λΰκον "Ηδη τείνομεν να πιστευσω· 

μεν δτι μεταξύ τού λαϊκού υποστρώματος φαίνεται προσέτι νά υπήρχε καΐ 
δοξασία τις σχετική πρός τήν άποτροπτάσν ιδιότητα τού ονου' διότι νομίζω 
δτι επί υπέρθυρου — έπΙ αρχιτεκτονικού δηλαδή μέλους, τού οποίου ή εικο¬ 

νογραφία και ή επιγραφική ήσαν σταθερώς άποτρόπαιαι—ή απεικόνισις 
θέματος ύπαινισσομένου νίκην, συγκεκριμένως τήν νίκην τού δνου κατά τού 
λ.ΰκου, ώς επί τού υπέρθυρου Μουσ- Κορίνθ. άριθ. Α.Μ. 436, δεν δυναται 
είμή νά μαρτυοή δτι ή αρχαία δεισιδαιμονία, ή θεωρούσα τόν δνον ΰπαρξιν 
προικισμένην διά δυνάμεως άποτροπαίου, είχεν επιβιώσει μέχρι των μέσο- 

βυζαντινών χρόνων. Έν συναρτήσει, λοιπόν, πρός αυτήν τήν δοξασίαν πρέ¬ 

πει νά έννοήσωμεν τήν έπΙ υπέρθυρου άπεικόνισιν τής νίκης τού δνου κατά 
τού λΰκου. Καταλήγομεν δέ ούτω καΐ πάλιν είς τό νά παραδεχθώ μεν δτι τό 
άνάγλυφον τού Μουσείου Κορίνθου άριθ. Α.Μ. 436 προσφέρει εμμεσον μαρ¬ 

τυρίαν περί μιας έκ των πηγών τού Συναξαρίου τού τιμημένου γαδάρου — 

περί τής λαϊκής του πηγής. Πόρισμα χρήσιμον, ίσως, είς τούς ιστορικούς 

τής βυζαντινής λογοτεχνίας. 

Ύπό τό πρίσμα τό διαμορφωθέν έκ τής μέχρι τοϋδε άναλΰσεως δυνά- 

μεθα ϊσως νά εύρωμεν νόημα καΐ είς τό πλέγμα τό παρεντεθειμένον ύπεράνω 
τών παραστάσεων τού λΰκου καΐ τού ονου {εικ. 1). *Ιδιαιτεραν εντυπωσιν 
προκαλεΐ τό οτι κάπως άπροσδοκήτως καΐ άσφυκτικώς παρεντίθεται τούτο 
άνά μέσον τών άλλων θεμάτων, άνευ δέ ουσιαστικού αίσθητικού λόγου, αν 
ή στενόχωρος αύτη παρουσία του συγκριθή πρός τήν άνετον άνέλιξιν τού 
φυτικού κοσμήματος. Γίνεται ήδη φανερόν δτι δεν είναι δ φόβος τού κενού 
δ παρακινήσας είς τό νά προστεθή κάι τό πλέγμα μεταξύ τών μαγικών συμ¬ 

βόλων διότι και τό πλέγμα, δ κόμβος, είναι σΰμβολον μαγικόν, κατάδεσμος 
πρός παρεμπόδισιν τών πονηρών πνευμάτων απο τού να διαβούν την είσο¬ 

δον. Καταδένει τά πονηρά πνεΰματα κσΐ τά καθιστφ ανίκανα πρός ενέργειαν®. 

5. Ό δεσπότης τού οικοδομήματος, εις τό δποϊον είχε χρησιμοποιηθή 
τό μαρμάρινον ΰπέρθυρον μέ τήν γλυπτήν διακόσμησιν, τήν ύποκινήσασαν 

1 Μιχαήλ Γλακα, Βίβλ. Χρον. 3 (Βόνν., σ, 380), Νικήτα Χωνιά- 

τοο, Ίστορ. Κωνσταντιν. 6 (Βόνν., σ. 860), Ίω. Ζ ω ν α ρ α, Χρον. X 30 (Βόνν. 

2, σ. 399). Πρβλ. ΚτεΙδοΙιηιβΓ, σ. 568. 

® Βλ. άνωτ., α. 421 - 422. 
* Πρβλ. Ιο 3. Η€θΐ£βηΙ>Βθ1ι, Οε ηικϋΐΒίε δεοΓΒ βαοπεφαε νίηουΐίβ 

( = Ιΐ6ϋ£ίοα8§6δθ1ι. νβτβαοΐιβ ιι. ΥοΓαΛοΐΙεπ 9 ), Οίεεβεη 1911, σ. 82 κέ. καΐ 104 

κέ., Κ. ΚβγδδηεΓ έν Ε,.Ε.^ XVII 1, στ. 803 κέ. ( άρθρ. Νοάαβ), δπου καί ή 
πσλαιοτερα βιβλιογραφία. Επίσης Κουκουλέ, Βυζ. κατάδ. κλπ., Λαογραφία Θ', 

σ. 52 κέ. (=Βυζαντ. βίος πολ., Τ', σ. 207 κΙ. ). 
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είς τήν παρούσαν άνιίλυσιν, φαίνεται νά κατείχετο υπό μεγάλου δεισιδαιμο* 

νικου φόβου έναντι των πονηρών πνευμάτων* δεν άπετέλει όμως εξαίρεσιν ή 
θρησκευτική και πνευματική αυτή στάσις τοΰ μεσαιωνικού εκείνου ανθρώ¬ 

που. Ή εκκλησία συμμετεϊχεν εις τον γενικόν τότε φόβον καΐ άντεπολέμει 
προς τούς δαίμονας διά των ιδικών της μέσων: Σπανιώτερον και άνεπισή· 

μως διά τής έντειχίσεως θείας ευχαριστίας εις τάς οικίας, μέ νόημα προφυ¬ 

λαχτικόν και άποτρόπαιον συγχρόνως** διά τοΰ τρόπου τούτου ή οικία ετί¬ 

θετο ύπό την άμεσον προστασίαν τής θείας δυνάμεως τής μετουσιωμένης είς 
τήν θείαν ευχαριστίαν, μέ ά'λλους λόγους ετίθετο ύπό τήν προστασίαν της 
άμεσου, « υλικής » παρουσίας τοΰ Θεοΰ. Συχνότερον καΐ επισήμως ή εκκλη¬ 

σία ήμπόδιζε τήν κακοποιόν ενέργειαν των δαιμόνων και άπεδίωκε τούτους 
Ικ των κατοικιών διά τοΰ νικητήριου οπλου της — τοΰ σταυροΰ και δι* ει¬ 

δικής εύχήςΛ·· Είς τήν περίπτωσιν τοΰ υπερθύρου μας βλέπομεν νά έχουν 
επιστρατευθή κατά των πονηρών πνευμάτων περισσότερα μέσα και ανάμει¬ 

κτα : Τό δπλον τής επισήμου εκκλησιαστικής πίστεως—6 σταυρός® — καΐ 
κατάλοιπα έκ προχριστιανικών δεισιδαιμονικών δοξασιών — αί δοξασίαι περί 
τής δαιμονικής φύσεως τοΰ όνου και περί καταδέσμων, ΙΤαρομοίαν άνάμειξιν 
εκκλησιαστικής εύσεβείας και μαγείας παρετηρήσαμεν νά διαφαίνεται και εις 
τήν ομοίως ύπέρθυοον άποχροπαίαν επιγραφήν άριθ. 2484/324 τοΰ Βυζαντινοΰ 
Μουσείου, εκδηλότερον δέ νά μαρτυρήται διά τής εικονογραφίας περιάπτων^ 

Ή θρησκεία τών ανθρώπων εκείνων δεν είναι καθαρά, διότι καΐ ή 
είκών τήν οποίαν έχουν περί τοΰ κόσμου είναι συγκεχυμένη, σαφή δια¬ 

χωρισμόν μεταξύ ύποκειμένου καΐ άντικειμένου. *Ως θά ^λεγεν ό ΒυΓθ1ζίΐ3Γάί:, 
ελλείπει άπό τούτων ή έμπειρία καΐ ή ελεύθερα ερευνά ^ Τό άτομον Ιπεκτεί- 

ϊ ΌδΙ^εΓ, Αηί. η. ΟΗγϊβΙ:. 5, 1936, σ. 241 και 251. 

2 €Εΰχ'ί} επι Οίαίαξ περιεργαζομένης νπό ίΐονηρών ηνευμάτεον ί Αντός ονν, Κν· 

ριε, ή άσφά?,δΐα τών επί οε εΧπιζόντων... άπόοΐΐ^σον, φνγάδενσον «ο* άπέ^αοον νταοαν 

διαβολικήν ενέργειαν, πάσαν ααταηκην έφοδον, πάσαν επιβουλήν εναντίας δυνάμεως άπό 

της οικίας ταύτης και τών εν αΰτη κατοικούντων, των την σημείωσιν τον φοβερού κατά 

δαιμόνων τροπαίου, τοΰ σταυρόν οον φορονντων και επικεκλημένων τό όνομά σου τό άγιον » 

(Εΰχολύγιον, εν#* άν., σ. 493. Πρβλ. ·0 ο ει γ, σ. 569-570). 

^ Περί τοΰ σταυροί ώς οπλου πρβλ. Χρυσοστ., ΕΙς Α' Κορινθ·., Λόγ. 12, 8 

* πνευματικοϊς... περιφράττειε δπλοις... αυτοί εκτνποντε ανζοΐί τον σταυρόν* ( Ρ.Ο. 

61, 406), Δ α μ α σ κ η V. άοπλον άκαταγώνιβτον > ( βλ, βιβλιογρ. άνωτ,, σ. 434), 

Στιχηρ. Άναστάσ, ’Ήχ. πλαγ. δ' Κυριακής πρωί ιΌπλον κατά χοϋ διαβόλου » ( Πα¬ 

ρακλητική, Ένετίησιν 1819, σ. 385). Πρβλ. είς επιγραφήν επί σταυροΟ *τοΰτο τό 

δεΐον οπΡ.ον » (Οτέ^οίΓδ, Κβουβίΐ, σ. 43, άριθ. 115) καΐ έπιγραφήν εις σχήμα 
σταυροΰ έπι κιονόκρανου έκ Γλυκέος (Δ. Εΰαγγελίδου, Άνασκαφαι Ιν *Ηπείρφ, 
Πρακτ. Άρχ. “Εταιρ. 1953, σ. 159 καΐ ΒιιΠ. Οογγ. ΗβΙΙ. ΕΧΧνίΙΓ, 1954, σ. 136-137 ). 

^ Βλ. σνωτ., ο. 443 -444. 
δ Β π Γ ο 1ί Ιι 3. Γ ά ΐ, Όίβ ΚυΙίπΓ άβτ Κ€η3Ϊδ8πηο6 ΐη Ιί^Ηβη, Βετίίη - Εβίρ* 

ζίζ 1930, σ. 359. 

ί» 

νει τον εσωτερικόν του κόσμον προς ιά εξω και τον ενώνει μέ τόν κόσμον, 

τον όποιον οΰτω τρόπον τινά καΐ εμψυχώνει* ό άντικειμενικός κόσμος δεν 
διαστέλλεται άπό τοΰ ατόμου, δεν βλέπεται ύπό τούτου, άλλα θεωρείται- 
*Απαρτίζεται δέ οΰτω μία πνευματική ενότης, ή οποία συνέχει τό υποκείμε¬ 

νον καΐ τό άντικείμενον, αλλά μέ τήν αξίαν τοΰ αντικειμένου ώς πράγματος 
καθ* εαυτό έν υποχωρήσει. Οι νεοπλατωνίζοντες βυζαντινοί προσπαθούν νά 
Ιννοήσουν τήν ενότητα αυτήν συμφώνως προς τήν βασικήν χριστιανικήν 
κοσμοθεωρίαν, ώς Ινότητα δύο ιδιαιτέρων άξιων ύπαρχουσών καθ’ εαυτάς: 

«.Πάλιν εϊς εστι κόσμος τοΐς εαυτόν μη σννδιαιρονμενος μέρεαι' τουναντίον 

δέ, καΐ αυτών τών μερών την έξ Ιδιότητας φυσικής διαφοράν, τή ηρος τό 

εν εαυτόν καΐ αδιαίρετον άναφορ^ ηεριγράφων' καϊ ταντόν έαντφ τβ καΐ 

άλλήλοις άσυγχύτως έναλλόξ όντας... ΚαΙ εΐ καϋοράται όιά τών φαινομέ¬ 

νων τά μή φαινόμενα·., ηολλφ δή και όιά τών μή φαινομένων τοις ϋ-εωρία 

πνευματική ηροσανίχονσι τά φαινόμενα νοηύήσεται. Τών ί'άρ νοητών ή άιά 
τών δρατών συμβολική ϋεωρια τών δρωμένων εστι διά τών αοράτων πνευ¬ 

ματική επιστήμη καϊ νόησις »*. Ή εύρεία δμως μαζα τής βυζαντινής κοι¬ 

νωνίας δεν προσέφευγεν είς νοητικάς συλλήψεις περί τής ύςρής τοΰ κόσμου. 

Ένόει τόν κόσμον άπλούστερον, μέσφ μιας υπερβατικής παρουσίας εϊτε άγα- 

θής, ώς θείας παρουσίας άποτελούσης τρόπον τινά τήν ψυχήν τών πραγμά¬ 

των, δημιουργημάτων κατ’ εΙκόνα καΐ δμοίωσιν τοΰ Θεοΰ* είτε κακής, ώς 
παρουσίας τοΰ Σατανά, έμ(ρωλεύοντος εις τά πράγματα και κακοποιοΰντος 
τούς άνθρώπους®. Αυτήν δέ τήν άντίληψιν περί υπερβατικής παρουσίας εν¬ 

τός τών πραγμάτων εκφράζει ή διατύπωσις τής Ζ' Οικουμενικής Συνόδου, 

δη ή τιμή προς τήν είκόνα « διαβαίνει» εις τήν υπερβατικήν ύπόστασιν, είς 

τό « πρωτότυπον » 

Ό πνευματικός κόσμος τών ανθρώπων εκείνων φέρεται οΰτω διαποτι- 

σμένος ύπό στοιχείου τείνοντος πέρα τών πραγμάτων, μέ άλλους ?νόγους δια- 

ποτισμένος ύπό στοιχείου μυθικοΰ Τό μυθικόν δμως τοΰτο στοιχείον είναι 
άνυψωμένον εΐς ύπόστασιν δντολογικήν μέ αξίαν Ιδικήν του και μέ δύναμιν 
υπερφυσικήν, ή οποία διακατέχει τήν φύσιν και επηρεάζει τόν άνθρωπον 
διαπνέει συνεπώς τά πάντα. Εις τελευταίαν άνάλυσιν τά σ-χήματα και αί καλ- 

1 ΜαΙίμου 'Ομολογ., Μυσταγωγία 2 ( Ρ.Ο. 91, 669 Β - Ο). 

^ Συμφώνως προς τόν Βίον τοΰ Κωνσταντίνου, τοΰ Αποστόλου τών Σλάβων 
(Κ. ΟνοτηίΐΣ, Γεβ Ιεεβηάεδ άε ΟοπδΙαηίίη εΐ <3ε ΜεΙΙιοάε ναεε άε Β^ζααοε, 

ΡΓα§;ιΐθ 1933, σ. 352-353). 
® Πρβλ. παραδείγματα άνωτ., σ. 432 κέ. 
* Μ & η δ ΐ, ΧΙΙΙ, σ. 377. 
® Πρβλ, δσα παρατηρεί ό X. ΗΛίη&ηη, ϋ&δ Τΐετ ΐη άβτ τοιηάηίδοΐιεα Ρ1η· 

δίί^ ΡταπΙτΓεΐοΙίδ, Μεάΐ&εναΙ δίικϋεδ ίη Μεταοτ^ ο£ Α. Κίπ§;3ΐε7 ΡοτΙετ, II, 
ΟηιηΐΐΓΐάββ 1939, σ. 413 κέ. καί Ιδίως 435 κε. 



λιτεχνικαι μορφαι άποχελοΰν εκφρασιν του, διά τούτο και ενέχουν α·δται 
αξίαν μεταξύ του πραγματικού καΐ του πέρα των πραγμάτων, του μυ-θικοΰ' 
διότι και δ άνθρωπος αποτελεί ΰπόστασιν διάμεσον μεταξύ του πραγματι¬ 

κού και τού μυθικού, διακατεχόμενος υπό τής άντιλή·ψεως τού εχ ορετε 
ορεΓ&Ιο. Τό πνευματικόν δε τούτο επίπεδον, τό διεπόμενον υπό μαγικής 
άντιληψεως περί τής ουσίας και τής διακυβερνήσεως τού κόσμου, αποτελεί 
εις μεγάλον βαθμόν τό χαρακτηριστικόν τού μεσαίωνος. Διά νά χαρακτηρίση 
τον κοσμον εκείνον δ Οΐίο Οεαιαε έχρησιμοποίησε τον όρον « μαγικός ρεα¬ 

λισμός»*· νομίζω έπιτυχως, διότι διά τούτου αποδίδεται ή άντίλη-ψις υπό 
τής οποίας διέπονται αι μεσαιωνικοί πολιτιστικοί μορφαί καΐ συγχρόνως εξη¬ 

γείται η ουσία των^, ως δντολογικών δηλαδή υποστάσεων συστοίχων προς 
την εχ ορετε ορετ&Ιο άντίλη-ψιν και πράξιν. 

Δ. I. ΠΑΛΛΑΣ 

* Ο. Όβιηυδ, Βγζ^ηίΐηβ ΜοδΕΪο ϋβοοΓΕίίοη, Ι^οπάοη 1953, σ. 43-44 καΐ 
52 κ«. 

* Έν τούτοις θέν δύναταί τις νά συμφωνήσω προς τον τρόπον σκέψεως του 
Βεπιηδ, παρ’ δλον οτι εφαρμόζει ούτος, ώς Ισχυρίζεται, μέθοδον « διαλεκτικήν >, 

ακριβώς διότι ή μέθοδός του δεν είναι διαλεκτική* είς χήν σκέψιν τοϋ Οβιηυδ άπη- 
χεϊται ακόμη τό πνεύμα τοϋ 8ί:Γζγ8:ο·νν8ΐ£ί. 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΩΝ ΚΩΔΙΚΩΝ 

τού Κυριαχοΰ τής έν Σκήτης τής 'Αγίας "Αννης^^'. 

{ συνέχβια των πβριε^ςομένων τοϋ «ώδικοζ ΙΟδ/22 ) 

33 (φ. 150, β'). «Χρυσοστόμου, έκ τής προς Τίτον επιστολής». 

*Άρχ. Ό τον ανάξιον ώς έπίσκοπον... 

“Έπονται: 

«Τού αυτού εκ τού κατά Ίωάννην». *Άρχ. Ό ίερεύς... 
«Τού αυτού έκ τού κατά Ματθαίον». ”Αρχ. *Ός εάν λύση... 
«Τού αυτού». Άρχ. Πείθεσθε τοϊς ήγουμένοις... 
«Τού αυτού, Περί θυμού». "Αρχ. Καθαροί θυμού ώμεν... 

«Τού αυτού». ”Αρχ. Τό δργισθήναι παρ* ήμΐν... 
«Τού αυτού, Έκ τού περί Ιερωσύνης». ’Άρχ. Τό νηστεύειν... 
«Έκ τού Γεροντικού». *Άρχ. ΕΙπεν δ άββας Άγάθων... 
«Περί λοιδωρίας». “Άρχ. 'Ός δ* αν εϊπη χφ άδελφφ... 

«Έκ τής προς Φιλιππησίους επιστολής». 

*'Αρχ. "Οτι καΐ από λοιδωρίας μόνον... 

«Τού Χρυσοστόμου, Έκ τής προς Κορινθίους». 

’Άρχ. Θρασύτης μεν εστι... 
«Τού αυτού». "Αρχ. Ώ ανόητοι γαλάται... 
«Περί τού καταλ?(.άττεσθαι τφ πλησίον». 

«Τού Χρυσοστόμου, Έγκοπτεσθω φησίν...». 

34 (φ. 158, β'). «Περί συγκαταθέσεως τής πορνείας, έκ τού ευαγγελίου». 

”Αρχ. Ήκούσστε δτι ερρέθη... 
'Έπονται σχετικά κεφάλαια έκ των αγίου “Αθανασίου, εκ τού Γεροντι¬ 

κού, αγίου Κασσιανού, Κλίμακος, άγίου Νείλου. 
35 (φ. 168). «Τού χρυσού τόμου, έκ τού περί σωφροσύνης». 

"Αρχ. “Ανάρμοστον τοΐς άποφυγούσι... 
Συνάπτονται σχετικά : «έκ τού Στουδίτου τής διαθήκης προς ηγούμε¬ 

νον, τού άγιου Τωάννου τού Νηστευτού». 

36 (φ. 171, βή· «Περί δρκου' τού αγίου “Αναστασίου τού Σιναΐτου». 

"Αρχ. Έάν τις ορίση... 
'Έπεται έρωταπόκρισίς τις τού αγίου Βαρσανουφίου. 

37 (φ. 172, β')· «Περί άνεξικακίας και άπροσπαθείας». 

“Άρχ. “Ηχούσατε δτι ερρέθη τοίς άρχαίοις* οφθαλμόν άντι οφθαλμού... 

“Αποσπάσματα σχετικά έκ τού Χρυσοστόμου καΐ τού Γεροντικού, 

38 (φ. 180, β'), «Περί άκακίας καΐ άφιλότητος* καΐ δτι ακακία Ιστί, τό 
μή περί τίνος κακά λογίζεσθαι». ’Άρχ. “Εάν μή στραφήτε... 

* Συνέχεια εκ του προηγουμένου τόμου, ΚΘ* 1959, σσ, 87- 192. 
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"Επονται σχετικά είλημμένα εκ των Χρυσοστόμου, προφήτου *Ωσηέ, 

Θεοδώρητου. 

39 (φ. 185, β’). «Περί ΰπακοής* του ευαγγελίου». 

*Άρχ. "Οστις σε άγγαρευσΉ... 

'Ωσαυτως τεμάχια εκ των Χρυσοστόμου, Κλίμακος, αγίου Έφραίμ, 

μεγάλου Βασιλείου, Γρηγορίου Νΰσσης, Στουδίτου, αγίου Βαρσανουφίου. 

40 (φ. 191). «Περί ελεημοσυ'νης καΐ πω; χρή τάς διαδόσεις ποιεΐν». 

’Άρχ. Τφ αΐτοΰντί σε δίδου... 
Προσάγονται επίσης τεμάχια λόγων έκ των Χρυσοστόμου, άββά Ήσαΐου, 

άγιου Βαρσανουφίου, εκ του Γεροντικοί), άγιου Μαξίμου, Αναστασίου 
Σιναίτου, άγιου ^Αθανασίου, αγίου Βασιλείου, Γρηγορίου Διαλόγου, Θεο¬ 

δώρητου Στουδίτου, *Ισαάκ Συρου. 

41 (φ. 207, β). «Περί του πώς δεϊ προσεΰχεσθαι». 

’Άρχ. Προσευχόμενοι γάρ φησίν... 
Προσάγονται ωσαύτως αι σχετικαι αποδείξεις εκ των ως άνω Πατέρων. 

42 (φ. 214, β'). «Τύπος προσευχής και διαγωγής άναχωρητών». 

’Άρχ. Τίς ποτέ των άναχωρητών... 

Ερωταποκρίσεις τού αγίου Βαρσανουφίου καΐ μέρη έκ τών άλλων οσίων. 

43 (φ. 225, β'). «Περί τών μετά ευχής έν δδώ δδευόντων’ ή έν ετέρφ 
οίφδήποτε πειρασμφ’ και δτι ού δει έν μόνη θαρρεΐν τή εύχή, και καταφρο- 

νητικώς διακεΐσθαι, καν άγιός έστιν δ υπέρ αυτού εΰχόμενος* αλλά δει και 
τήν περί εαυτού πάσαν είσφέρειν δεϊ σπουδήν, και δτι χρή τον πειρασμόν 
άποφεύγειν, δτι κίνδυνος -ψυχικός έξ αυτού προσδοκάταΓ τού άγιου Βαρσα- 

νουφιου». 

’Άρχ. *0 μέγας Βαρσανούφιος εΐπεν... 
Και ακολουθούν αί συνήθεις πλούσιαι αποδείξεις εξ δλων τών προρρη- 

θέντων Πατέρων. 

44 (φ. 275). «Περί ακτημοσύνης* έκ τού ευαγγελίου». 

"Α ρ χ· Καταμάθετε τά κρίνα. 
*Ωσαύτως σχετικαί μαρτυρίαι έν αίς διακρίνεται και Ισιδώρου τού 

Πηλουσιώτου μακρδν άπόσπασμα. 

45 (φ. 268). «'Ότι ού συμφέρει τοϊς μοναχοϊς συνδιάγειν μετά τών 
κοσμικών καΐ ού πάντα τά διδόμενα ήμϊν παρά τινων χάριν αγάπης έκ τού 
Θεού εΙσΓ τά γάρ ύπερ τδ ζην τή άληθείφ άντίκειταΓ και δτι δφείλουσιν οι 
λαμβάνοντες τι από τινων υπέρ εύ'χεσθαι αυτών* και δτι μοναχοϊς άσύμφο- 

ρον έστιν σχολάζειν έν τοϊς τού κόσμου πράγμασιν, ή πυκτεύειν κτήματα 

τού οσίου 'Ησαΐου». 

Άρχ. Είπεν δ άγιος Ήσαίας... 

"Έπονται αί τών γνωστών Πατέρων περικοπαί, έν αίς καΐ «έκ τών δια¬ 

τάξεων τών άγιων Αποστόλων». 
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46 (φ. 285). «Περί τού μή κρίνειν τινά». 

’Άρχ. Αδελφός άμαρτήσας... 

*Έπεχαι: «δτι ού δει κρίνειν τούς ίερεΐς είτε δικαίως, ε’ίτε αδίκως». 

47 (φ. 288). «Περί προχειρίστων εξουσιών, και οτι ού πάσας μέν τάς 
εξουσίας προχειρίζεται ό Θεός, διά πάντων δέ ενεργεί». 

Έρωταπόκρισις Αναστασίου Σιναΐτου. 

’Άρχ. Τού αποστόλου λεγοντος... 
Συνάπτονται: «τής Εξόδου, εκ τών Γερόντων, τού Χρυσοστόμου καΐ 

Ισιδώρου». 

48 (φ. 291, β'). «Πόσοι τρόποι έγκαταλείψεως εΙσίν...» Αναστασίου 

Σιναΐτου. 

’Άρχ- Πολ?ιθΙ μέν εΐσί και διάφοροι... 
Έμφαίνονται μέρη έκ τών Ευσεβίου τού Παμφίλου, Χρυσοστόμου. 

49 (φ. 295, β'). «Τού άγιου Αναστασίου τού Σιναΐτου έρωταπόκρισις». 

Άρχ. Άρα πάντες οί κρημνιζόμενοι.ή καταποντιζόμενοι... 
Συνέπονται; «έκ τών ερωτήσεων προς τον μέγαν Ευσέβιον, τού αγίου 

Μαξίμου, τού Χρυσοστόμου και τού αγίου Ισαάκ». 

50 (φ. 300). «Περί τών ποιούντων σημεία και προφητευόντων ή ένθου· 
σιαζομένων κατά συγχώρησιν Θεού' καΐ δτι ούδεις βλέπειν εις τα τοιαύτα, 

και έκ τούτων άγάπης έχειν τούς πράσσοντας...». 

Μαρτυρίαι αρμόδιοι έκ τών Αναστασίου Σιναΐτου, Κλίμακος κ.ά. 

51 (φ. 309, β'). «Έκ τού Λαυσαϊκού». 

’Ά ρ χ. Περί Παφνουτίου τού ?ιεγομένου κεφάληνος. Ούτοςχάρισμα είχε... 

ΚαΙ έκ τών αγίων Νείλου καΐ Σιναΐτου. 

52 (φ. 316, β'). «'Ότι ικανόν καΐ Ιναπόδεικτον χφ Θεφ τό εργάζεσθαΓ 
καΐ δτι έκ τού μή έργάζεσθαι πο?ΑοΙ είς πλήθος άμαρτημάτων εκκλινουσι...». 

Προσάγονται οί άγιοι Χρυσόστομος, Έφραίμ, Κασσιανής καΐ τό Γερον¬ 

τικόν μαρτυρουντες πάντες περί τής αλήθειας. 

53 (φ. 325, β')· «Ποΐαι τέχναι τφ έπαγγέλματι τών μοναχών άρμό- 

ζουσι* και δτι ταύτα τούς μοναχούς αρμόζει έργάζεσθαι, δσα μήτε, τή τετυ- 

πωμενη τών δρών ψαλμωδία, μήτε τη ευχή ή δλως τή κατά Θεόν λατρεία 
αυτόν έμποδίζουσιν' ή κατάγουσιν είς ελάττωμα χ[ιυχικόν». 

Άρχ. Παρέβαλαν ποτέ αδελφοί... 
“Έπονται έκ τού Γεροντικού κεςκίλαια δύο. 
54 (φ. 334, β'). «Πώς χρή τινά πωλεΤν καΐ άγοράζειν, ίνα μή πρόσκρουση 

τφ Θεφ..·»· 

Προηγείται τής Τ" Συνόδου δ ος·' κανών, μεθ* δν έκ τών ασκητικών 
τού μεγάλου Βασιλείου, τού Χρυσοστόμου, τού άββά Ήσαΐου και έκ τού 

Γεροντικού. 

55 (φ. 337, β'). «Ποϊαι τέχναι τού κατά κόσμον άρμόζουσι, καΐ δτι ή 
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ιατρική τέχνη και εν τοϊς κοσμικοΐς και εν τοΐς μοναχοΐς, ουκ εστιν από¬ 

βλητος». 

ΚαΙ βεβαιοΰσι τοΰτο αί ρήσεις Χρυσοστόμου καΐ Βαρσανουφίου, αΤς 
συνάπτεταί: «περί ταπεινώσεως του αγίου Μαξίμου». 

56 (φ, 340). «"Οτι τάς του Κυρίου, εντολάς προτιμάν δεΓ εν δευτερφ 
δέτάς των ανθρώπων παραδόσεις τίθεσθαι'καί δτι οι τάς εντολάς του Κυρίου 
μή φιλοπονοΰντες, εις δέ τάς παραδόσεις των ανθρώπων δήθεν σχολάζοντες, 

και αυτό τούτο κατά ανθρωπαρέσκειαν εργάζονται». 

*0 άγιος Βασίλειος διά των ασκητικών του λόγων μυσταγωγεί ήμας, 

και κεφ. «Περί γελώντων». 

57 (φ. 344). «Περί μετάνοιας και δξαγορεΰσεως έκ των θείων γραφών 
μαρτυριαι...». 

Προσάγονται: Γρηγόριος ό Θεολόγος, ^Ασκητικά άγίου Βασιλείου, ο 
Κλϊμαξ, δ Χρυσόστομος, δ Θεοδώρητος, τό Γεροντικόν, Ιωάννης δ Καρπά¬ 

θιος, δ άγιος Νείλος, Αναστάσιος δ Σιναΐτης, υποδείγματα περί μετάνοιας 
τέσσαρα έκ του Γεροντικού και δυο εκ του Κλίμακας μετά νουθεσίας, έκ τοΰ 
βίου Θεοδώρου του ηγιασμένου, μεθ’ ά περί των μετά θάνατον του Σιναΐ- 

του, του *Γωάννου Δαμασκηνοί), εκ του βίου *Ιωάννου Έλεήμονος, άγιου 
'Αθανασίου και Γρηγορίου Θεολόγου. 

58 (φ. 372). «Πώς χρή μετσλαμβάνειν των θείων μυστηρίων, και ότι 
φοβερόν λίαν και επικίνδυνον έστί τό άναξίως μεταλαμβάνειν...». 

Μαρτυριαι έκ τών ώς άνω Πατέρων. 

59 (φ. 380). «"Οτι φοβερόν και επικίνδυνόν εστι τοϊς άσθενέσι κατά 
•ψυχήν, δέχεσθαι τινάς εις εξαγορίαν...». 

60 (φ. 382). «Περί γονυκλισιών τών κεκωλυμενων...». 

61 (φ. 390). «Περί βρώσεως καΐ πόσεως τών τοϊς μοναχοϊς πρεπό-ντων...». 

"Επονται εν άμφοτεροις τοϊς κεφαλαίοις αί σχετικαί μαρτυριαι. 
62 (φ. 393, β'). «Διδασκαλία χρονική, του έν άγίοις πατρός ημών 

*Αναστασίου, επισκόπου καΐ καθηγουμένου Σινά όρους». 

**Αρχ. *Από μέν τής μεγάλης... 

Καί τινες ερωτήσεις προς αυτόν, μεθ* άς του Χρυσοστόμου καΐ του 
άββά Ισαάκ τεμάχια περί προσευχής. 

63 (φ. 400, β'). «Νικήτα μοναχοί) καΐ πρεσβυτέρου μονής του Στου- 

δίου, του Στηθαίου». 

Κεφάλαια δώδεκα έκ τής α' αότοί) Ικατοντάδος, ϊδ. «Φιλοκαλία», 
κατ* εκλογήν. 

64 (φ. 407). «Τρεϊς οίδεν δ λόγος καταστάσεις βίου, σαρκικήν, ψυχικήν 
καΐ πνευματικήν...». 

"Αρχ. Ή σαρκική του βίου κατάστασις... 
"Ετερα κεφ. 16 έπονται. 
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65 (φ. 417). «Τρεις εϊσι τάξεις έν τοϊς ποιουμένοις τάς προκοπάς τών 
τελειοποιών αναβάσεων* καθαρτική, φωτιστική, μυστική...». 

*Άρχ. Ή καθαρτική τών ήδη προς αγώνας... 
"Επονται κεφ- 6, τοΰ άββά 'Ησαΐου κεφ. 8, και τοϋ άγίου Νείλου κεφ. 

2. Τοΰτοις συνάπτονται αποσπάσματα έκ τών άγιου Μαξίμου, Βασιλείου, 
Συμεών, μεθ’ ών : «Περί σωματικών πράξεων, περί έγκρατείας, και τΙς έστίν 
ή κατά λόγον εγκράτεια» μετά σχετικών αποδείξεων έκ τών Άντιόχου, "Ισαάκ, 

Βαρσανουφίου και Διαδόχου. 
66 (φ. 432, β'). «Το-ΰ Χρυσοστόμου* δτι τών άγγέλων ουδέν άπεϊχον 

οί περί τον Ήλίαν καΐ οη ή παρθενία τοιοΰτους αυτούς έποίησεν». 

"Αρχ. Τί γάρ τών άγγέλων άπεϊχον... 
"Επονται; «Τί τό εύσχημον και εύπρόσεδρον—"Οσον ή ακτημοσύνη 

καλόν—"Οτι ή τά βιωτικά μεριμνώσα, ούκ αν εϊη παρθένος». 

67 (φ. 436). «Στεφάνου μητροπολίτου Νικομήδειας, σύντομος έξήγησις 

τού τριμερούς τής ψυχής». 

"Αρχ. "Οτι τρία μέρη τής ψυχής... 
Έπονται κεφάλαια τινά, Γρηγορίου Νύσσης, ΈφραΙμ Σύρου, Βρυεν 

νίου, Συμεών και «Περί τής κατ* έρήμφ διαγωγής», Χρυσοστόμου, Βασι¬ 

λείου, Κύρου επισκόπου. 

68 (φ. 459, β'). «Άπό τον Χρονογράφον τού Γλυκά». 

"Αρχ. Μετά τούτον κρατεί δ υιός αυτού... 

69 (φ. 464, β'). « Τοϋ μεγάλου Βασιλείου προς μονάζοντα έκπεσόντα». 

“Αρχ. Διττός μοι ένέσκηψε... 
70 (φ. 417, β'). «Τοΰ αυτού Άμφιλοχίου ώς παρά Ήρακλείδου». 

"Αρχ. Έγώ καΐ τών δμιληθεντων... 

71 (φ. 472). «Ούτος δ λόγος έστ'ιν άνεπίγραφος». 

"Αρχ. Αισχρόν μέν ώς άληθώς... 
"Επονται: «Περί λειτουργιών προηγιασμένων, Νείλου μοναχού προς 

Βενούσιον μοναχόν, τού αυτού Παυλίνφ μοναχώ, Έλευθερίφ μοναχφ, απο 
τό Γεροντικόν παραίνεσις, Ισιδώρου, Δωροθέου περί τής μεγάλης μ'ή«, περί 
αγαθής πολιτείας κεφ. ια', περί ιερέων τού θείου Χρυσοστόμου, Θεογνώ- 

στου, Αναστασίου Σιναΐτου περί πορνείας, τού άγίου Μαξίμου, τού Κλί¬ 

μακας, τοΰ Θεολόγου, περί τού λέγειν, περί τού παραδείσου τού Χρυσοστό¬ 

μου, περί προσοχής Βασιλείου, άπό τούς Μαργαρίτας, τού άββά Ήσαίου, 

περί ιερέων, πρός τούς λέγοντας μή είναι κόλασιν» περικοπαΐ ποικίλαι. 
72 (φ. 509, β'). «Ησυχίου πρεσβυτέρου Ιεροσολύμων περί αύταρκείας». 

73 (φ. 513). «Τού, πανσόφου κύρ Μιχαήλ τού Ψελλού διδασκαλία παν 

τοδαπής, καί πάντη άναγκαιοτάτη. Έκθεσις τής ήμών πίστεως». 

’Άρχ. Πιστεύω εις ένα Θεόν, τήν πάντων αρχήν και αιτίαν... 

"Επονται τά εξής κεφάλαια: 
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Περί ονομάτων τινών λεγομένων εν χφ των χριστιανών δόγματι. 

Περί ένυποστάτου. 

Περί δμοουσίου. 

Περί δμοϋποστάτου. 

Περί ουσιώδους ενώσεως χαι διαφοράς· 

Περί υποστατικής ενώσεως και διαφοράς. 

Περί σχετικής ενώσεως καΐ διαφοράς. 

Περί τής άγιας Τριάδος (δίς). 

Περί του τρόπου τής άντιδόσεως 
Περί τής θείας ενώσεως. 
Περί φυσεως άπειθους. 

Τις δ Θεός. 

Ει άπειρον το θειον, και πώς άπειρον. 

Πώς οίδε Θεός τά μεταβαλλόμενα πράγματα. 

*Απ6 ποιου πρώτου στοιχείου ήρξατο τον κόσμον ποιεΐν ό Θεός. 

Πόθεν έννοιαν Θεοΰ έ'σχον οί άνθρωποι. 
Περί νοΰ. 

’Έτι περί νοΰ. 

Περί “ψυχής. 

’Έτι περί ψυχής. 

Ει μεταβάλλει ψυχή εις άγγελον. 

Εί άναρχόν τι ή ψυχή. 
Τ/ 9 \ / ι εστι φυσις. 

Πότε ή ψυχή τφ κυουμένφ ενοΰται σώματι. 

Πώς ενοΰται τφ σώματι ή ψυχή. 

Πότερον ή ψυχή λΰεται από σώματος, ή τό σώμα από ψυχής. 

Πώς συνέχεται ή ψυχή έν τφ σώματι. 

Περί αρετής. 

’Έτι περί αρετής. 

Περί διαφορών γνώσεων. 

Πώς οΰκ άεΐ μετέχομεν του Θεοΰ, άει ενεργοΰντος αΰτοΰ. 

Εϊ έστι τί έν άγγέλοις κακόν. 

Πώς οΐ όνειροι γίνονται. 

Διατ'ι οι νηστεΰοντες διψώσι μάλλον ή πεινώσι. 
Είτα: «εκ τοΰ Γεροντικοΰ καΐ έκ των Ιπιστολών του όσιου πατρός 

ήμών Νείλου, προς Μαυριανόν μοναχόν, Λυριανφ, Κυρίλλφ μοναχφ, Μαρ- 

κιανφ μοναχφ». 

74 (φ. 559). «Τοΰ πανσόφου κυροΰ Μιχαήλ τοΰ Ψελλοΰ επιλύσεις έτε· 
ραι σύντομοι, φυσικών ζητημάτων». 

’^Αρχ. Ό μέν Πλούταρχος, ώ μέγιστε καΐ θειότατε βασιλεύ... 
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"Επονται τάδε κεφάλαια: 

Περί τοΰ είναι την γην σφαιροειδή. 

Περί τών μεταξύ τής γης καΐ ούρανοΰ στοιχείων και των περί ταΰτα 

παθών. 
Περί άέρος, πυρός τε, νεφών, αστραπών και βροντών. 

Περί σεισμών. 
Περί κομήτων. 
Περί ανέμων. 

Περί ϊριδος. 

Περί άλω. 

Περί σχήματος ούρανοΰ. 

Περί κόσμου. 
ΕΙ έμψυχος ό κόσμος και προνοίφ διοικοάμενος. 

Ει φθαρτός ό κόσμος. 

ΕΙ στρέφεται ό ουρανός. 

Περί τάξεως κόσμου. 

Περί τής τοΰ κόσμου εγκλίσεως. 
Περί τοΰ εΐ εστι καινόν, έκτος τοΰ κόσμου. 

Τίνα δεξιά κόσμου, καΐ τίνα αριστερά. 

Τις ή τοΰ ούρανοΰ ουσία- 

Περί τών εν τφ ούρανφ νοουμένων κύκλων. 

Περί ουσίας αστέρων. 
Περί σχημάτων αστέρων. 

Περί τής τών αστέρων φοράς. 

Πόθεν φωτίζονται οί αστέρες. " 

Πώς γίνονται οι τέσσαρες καιροί. 

Περί τοΰ μεγέθους τοΰ ήλίου. 

Περί τής τοΰ ήλίου έκλείψεως. 

Περί ουσίας καΐ φωτισμού ήλίου καΐ σχήματος. 

Περί έκλείψεως σελήνης. 
”Ετι περί έκλείψεως σελήνης. 

Εις πόσους κύκλους διαιρείται ό ούρανός. 

Περί τής τών άστρων φοράς καΐ κινήσεως. 

Πότερον πλείους οϊ άγγελοι ή οί άνθρωποι. 

Εϊ αληθές εστι τό καταβασκαίνεσθαι τινάς υπό τών όρώντων. 

Διατι παραβάλλουσιν άλας οΐ νομεΐς τοΐς βοσκήμασιν. 
ΔιατΙ τήν χροιάν 0 πολύπρυς έξαλλάττει, Ιγκαθήμενος ταϊς πετραις, και 

ταύτσις Ιξομοιούμενος. 

Διατι τής άρκτου ή παλάμη τής χειρός φαγεϊν, γλυκύτατη. 

ΔιατΙ τά ρόδα μάλλον ανθεί, δυσωδών τινών παραφυομένων αύτοϊς. 
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Πώς αΐ χάλικες χαΐ αϊ μολυβδίδες εμβαλλόμεναι, ψυχρότατον το ΰδωρ 
ποιουσι. 

Πώς αχυροις και ιματίοις ή χιών διαφυλάττεται. 

Τις ή αΙτία, δι* ην ειίθρυπτα γίνεται τά Ιν συκη κρεμαννΰμενα κρέατα. 

75 (φ. 573, β'). «Νείλου μονάχου, Περί των οκτώ λογισμών». 

"Ητοι: 

Περί γαστριμαργίας. 

Περί πορνείας. 

Περί φιλαργυρίας. 

Περί λύπης. 

Περί ακηδίας. 
Περί κενοδοξίας. 

Περί ΰπερηφανείας. 

ΕΙτα φΰλλα δυο αγραφα. 

76 (φ. 596). «Έπιστο?ςαΙ του αγίου ^Ισιδώρου του Πηλουσιώτου». 

“Έπονται αί έξης: 

Βενιαμίν Έβραίφ: Περί εκκλησιαστικής προσφοράς. 
Περί τής θείας συλλήψεως. 

Κατά Ελλήνων: Παυλφ. 

Περί ακατάληπτου: *Ισιδώρφ διακόνφ. 

Διατι πάντα τά θεία... Έρμίνφ κόμητι. 

'Ότι ούκ ήν συμφέρον την πάντων γνώσιν έχειν ημάς: *Αθανασίφ. 

Περί κοινωνίας: Ούρανίφ κόμητι. 

"Οτι λίαν Ιερωσυνης βασιλεία υψηλότερα: Έρμογένει πρεσβυτέρφ. 

Προς τούς έρώντας έπισκοπής : Λεοντίφ. 

"Οτι μεγάλης δεΐται ψυχής ή επισκοπή.,.: Εύσεβίφ έπισκόπφ. 

Ήρακλείφ έπισκόπφ. 

"Οτι λίαν επικίνδυνον ή επισκοπή...; Έριβουνίφ έπισκόπφ. 

"Οτι δεϊ τον ιερέα... Λεοντίφ έπισκόπφ. 

Ότι και των εν δρεσι και σπηλαιοις...: Παλλαδίφ έπισκόπφ. 

Προς τούς έπερειδομένους... : Εύσεβίφ έπισκόπφ. 

Έρμίνφ κόμητι. 
Τφ αύτφ. 

Περί αρετής. 

Οτι ά'μεινον έν συγκρίσει... Τέρακι λαμπροτάτφ. 

Παλλαδίφ διακόνφ. 

Περί αρετής. 

*Ιωάννη σχολαστικφ. 

Οτι καλόν καΐ πρέπον... "Ηρωνι μονάζοντι. 
"Οτι ούδέν αρετής ύψηλότερον: Εύτονίφ διακόνφ. 
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Πσιδώρφ διακόνφ. 

Στρατηγίφ μονάζοντι. 
"Οτι ποίφ ή αρετή κατορθοΰται ί Λεοντίφ πρεσβυτέρφ. 
Όλυμπιοδώρφ. 

Πσχυρίωνι. 

"Οτι άμήχανον έν μέσφ θορύβων...: Κυρίλλφ. 

Διοδώρφ. 

Θαυμασίφ. 

"Οροι άσκήσεως: Ίέρακι. 
Περί υποταγής: Νείλφ. 

Θωμ§ μοναχφ. 

Τοίς εν Πηλουσίφ μοναχοίς. 

Νείλφ μοναχφ. 

Περί άσκήσεως: *Αθανασ(φ. 

Κέλσφ. 

"Ηρωνι διακόνφ. 

Περί αύταρκείας βρωμάτων...: Παλλαδίφ. 

Δομετίφ κόμητι. 

Περί οίνου καΐ μέθης: Λυσιμάχφ. 

Συνοδίφ. 

Προς μοναχούς τόπου έκ τόπου... : Φιλίππφ μοναχφ. 

Προς μοναχούς...: Θέωνι μοναχφ. 

Οτι σύμμετρον χρή είναι... Τιμοθέφ αναγνώστη. 
Θωμ§ μοναχφ. 

Προς άσκητάς ΰπεράγαν νηστεύοντας. 

Περί άπλότητος. 

Οροι αύταρκείας περιληπτικής. 

Περί ακτημοσύνης : Εύτονίφ· 

Τφ αύτφ. 

Εύτονίφ διακόνφ. 

Περί φιλαργυρίας: Κασίφ σχολαστικφ· 

Προς τούς μεγάλα τά παρόντα... Θέωνι. 
Χαιρήμονι. 
Περί πενίας: Κύρφ. 

Τφ αύτφ. 

Παυλφ διακόνφ. 

Περί ξενοδοχίας: Μοναστηρίφ Πηλουσίου. 

Περί υπομονής: Εύτονίφ διακόνφ. 

Περί σωφροσύνης: Παυλφ πρεσβυτέρφ, 

Πέτρφ. 
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Έςμίνφ κόμητι. 

Περί χον εν χοΓις μεταβολαϊς...: Στρατηνίφ μονάζοντι. 

“Ότι χρή έν χαις αρεταϊς...: *Ασκληπιφ επισκόπφ. 

Περί τής εις Θεόν Ιλπίδος; Παμπρεπίφ διακόνφ. 

*Ανα'θοδαίμονι 
Περί λοιδωρίας. 

*^Οχι ουκ από τής βασεως...: Εύτονίφ διακονφ. 

"Οτι οί καλοί και οΐ κακοί...: Ήσαΐςε στρατιώτΐΐ- 

Παραίνεσις... Έρμίνφ κόμητι. 

Παΰλφ. 

Περί μετάνοιας: Ζωσίμφ πρεσβυτέρφ. 

Μαρτινιανφ. 

Ήσαίρ. 

Μάρωνι. 
Ευτονίφ διακόνφ. 
Διατι έν καιρφ απειλής... : Καλλιοπίφ πρεσβυτέρφ, 

Πετρφ. 

*Απολλωνιφ γεωργφ· 

*Αρποκρα σοφιστή. 

Τφ αΰτφ. 

"Οτι ουδέν των δντων αίτιατέον...: Λεοντίφ. 

“Οτι φρικτόν ίερωσΰνην πωλεϊν ή ωνεΐσθαι... Ευσεβίφ επισκόπφ. 

Περί αρετής... Σερίνφ Τριβοΰνφ. 

Θωμά μοναχφ. 

"Οτι κρίσεως καιρός άποκαλύΐ|;ει... δ Άρσενουφίφ άναννώστη- 

"Οτι οί πάντες ύπδρ των αΟτών αμαρτημάτων...: Παμπρεπίφ. 

Ίδου καΐ τό σχόλιον: 

Άπολλωνίφ επισκόπφ. 

Διοςράντφ άρχοντι. 

'Ιέρακι λαμπροτάτφ. 

"Οτι δει τούς υπέρ τής αρετής... : 'Ερμογένει επισκόπφ. 

"Οτι ένέσπαρται τή φύσει τό αγαθόν: Παλλαδίφ. 

Περί τής δυνάμεως του θείου κηρύγματος : Παύλφ. 

Προς τούς ερώντας επισκοπής: Λεοντίφ. 

“Οτιφριχτόνείςΰπερβολήν τό πιπράσκειν ιερωσύνην...Εύσεβίφεπισκόπφ. 

Περί ψυχής: Αΐγυπτίφ πρεσβυτέρφ. 
"Οτι αθάνατος ή ψυχή. Ήσαΐςι στρατιώτΐ!. 

Έν αρχή, εν παραφύλ. νεωτέρφ χαρακτήρι: 

«Τώ παρόν βιβλήον δνομαζώμενον κουβαράς και είναι πολλά δφέλιμων 

διά τούς μοναχούς». 
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Έν φ. 593, β', ή υπογραφή τού οσίου συγγραςρεως ούτως: 

«Έγράφη τό παρόν βιβλίον παρ* εμού διονυσίου ιερομόναχου τού στου· 
δίτου έπι έτους ζ'^' (—1582)». 

Έν φ. 638, επι τής α' δψεως τάδε: 

«διονυσίου ίερομονάχου του ρήτορος και των φίλων αυτού». 

Έπί δέ τής β' ό'ψεως ταύτα διά χειρός μεταγενεστέρας: 

«Αύτη ή βίβλος υπάρχει τού οσίου καί θεοφόρου πατρός ημών διονυ- 

σίου τού ρήτορος, τού άσκήσαντος εν τφ δρει τούάθω, καί άφιερώθη παρά 
του μαθητου αυτού είς την μονήν τής άγιας άννης, εις ωφέλειαν των ενα¬ 

σκούμενων αδελφών* καΐ εϊτις τό αποξενώσει άς εχει τάς άρας των τιη' θεο* 

φόρων πατέρων ημών* και αυτού τού αγίου πατρός ημών άθανασίου τό έπι* 

τίμιον». 

Πάντα τά εν τφ κώδικι συλλεγέντα εκ διαφόρων υπό τού οσίου πατρός 
ήμών Διονυσίου τού δήτορος, είσίν έκδεδομένα, αί δε έπιστολαι τού άγιου 
Ισιδώρου εύρηνται έν μικρφ εκλογή. 

Στάχωσις βυρσίνη μετ* έκτυπωμάτων απλών καΐ πορπών. 

Ό δσιος πατήρ ήμών Διονύσιος δ ρήτωρ, δ καί ιερομόναχος καί Στου- 

δίτης, ήκμασε περί τά τέλη τού ις-' και έν άρχαΐς τού ιζ' σίώνος μετά τού 
μαθητου αυτού οσίου Μητροφάνους, άγωνισάμενοι άσκητικώς έν τή Μικρά 
*Αγίοί "Αννη ούση τότε έρήμφ και καταφύτφ υπό αριών καΐ άλλων, καί 
έκτοτε άρξαμένη οίκείσθαι, ένθα καταφαίνεται άχρι τής δεύρο καί τό σπή- 

λαιον αΰτών ΚαΙ τού μέν οσίου Διονυσίου έργα σώζονται έν μέν τή 
κσθ* ήμας ιερά σκήτη 'Αγίας ’Άννης δ ανωτέρω κώδιξ δ κοινώς «Κουβα¬ 

ράς» καί ψαλτήριον. χειρόγραφον, χρησιμοποιούμενον παρ’ αύτού έν ϊή 
καθημερινή άκολουθίοι, έν δέ πλεΐσταις τού "Ορους μοναΐς μεταφράσεις τινές 
ασκητικών λόγων. Τού δέ οσίου Μητροφάνους οπτασία Δημητρίου τίνος Ιξ 
Ίσβόρου. Τούτων την ασματικήν ακολουθίαν συνέταξεν δ τον παρόντα γρά* 

φων κατάλογον, έν ή εύρήσεις περισσοτέρας περί των οσίων πληροφορίας. 

Έν τφ έν Μικρά 'Αγίο: ’Άννη σπηλαίφ των οσίων τούτων πατέρων ιδρΰθη 
εσχάτως περικαλλές επ' δνόματί των έκκλησίδιον, ένθα τελείται κατά τήν 

“Ιουλίου, έν συρροή πλήθους μοναχών, δι’ δλονυκτίου πανηγυρικής 
αγρυπνίας, μεγαλοπρεπώς ή αγία των οσίων μνήμη. 

104 23 

Χαρτ. 8- 0,21X0,16. φύλ?ν. 178· XVI. 

^ίΣνναγωγ^^ χών ΰ^εοφ'&'όννοίν ρηγάτων και διδασκαλιών τών θεο- 

φόρων πατέρων, από πάσης γραφής θεόπνευστου συναθροισθεϊσα, καί οίκείως 
καΐ προσφόρως έκτεθεΐσα, είς ωφέλειαν τών έντυγχανόντων, παρά Διονναίον 
ίερομονάχου τού Στουδίτου, τού έν τή σκήτη *Αγίας Άννης άσκήσαντος». 
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Ό κώδιξ είναι επιτετμημένον άντίγραφον του προηγουμένου, και φέρει 
και* άρχάς τούς ε| ώζ και δ προηγούμενος λόγους, είτα διάφορα μέρη 
κατ’εκλογήν, ήτοι: Τού αγίου Χρυσοστόμου, Γρηγορίου Νύσσης, Ήλιου 
καΐ Ίωάννου μνήμη. Παλλαδίου άπο τής κατά βραχμάνων ιστορίας, Άνα· 

στασίου Σιναίτου ^ρΐ διαφόρων τρόπων... εν κεφαλαίοις ι', *Ότι ούκ εκ 
των άποτεΡ^σμάτων άλλ* εκ των επιχειρημάτων τά πράγματα ώς τά πολλά 
κρινεται. Έκ των ασκητικών τού μεγάλου Βασιλείου, ΚαΙ αύθις εκ τού 
Σιναϊτου καΐ εκ τού Γεροντικού κεφάλαια τινά, Περί άγγέλων, Ηθικόν 
πάνυ θαυμαστόν και άλλα τινά κατ’ εκλογήν έκ τού ώς άνω προγραφέντος. 

Έκ δέ τού Ψελλού κεφ. δ' καΐ έκ των Επιστολών τού αγίου Ισιδώρου λβ', 
και τέλος κεφάλαια τινά ασκητικά ειλημμένα εκ διαφόρων έν οις διακρίνεται 

καΐ «Περί τού ναού αγίας κορυφής τού Σινά». 

Έν άρχή ταύτα: 

«τω παρόν πατερικόν: αφιερόθη εις την αγίαν άννα καΐ δπιος βουληθή 
άποξενόσει αυτώ έχετω τααράς των πατέρων και την αγίαν επίμαχον». 

Έν τελεί μολυβίνη γραφή έν παραφΰλλφ ούτως: 

«Έφυγαν εΐ τούρκοι από τά άγιον δρος έτος από χριστού; 1830 : έν 
μήνα άπρίληον’ αύτουνού τού μηνός είς ταΐς: 13: ήμερα κυριακή τής δια- 

κηνισίμου εύλεθερόθημεν από τό τής άγαρ θράσος καθώς ποτέ ό ήσραηλυτι- 

κός λαώς από τόν φαραώ». 

Στάχωσις βυρσίνη έπιδιορθωθεΐσα. 

105 24 

Χαρτ. 8. 0,21X0,15. σελ. 804. XVII. 

1 «*Αηοφ'^ένματα καί Ιατορίαι των αγίων μαζόμματα τού πατερικού 
καΐ έκ των βίων των αγίων και Ιρμηνευθέντα εις πεζήν φράσιν παρά Γεωρ~ 

γιου ρήτορας αίνου». 

’Άρχ. Είπε τΙς των αγίων πατέρων, οτι πολλά καλή είναι ή ησυχία, 

ήγουν ή μοναζία καΐ αταραξία... 

"Επονται τά ασκητικά διηγήματα μέχρι τής σελ. 670* μεθ* ήν ψύλλον 

έν άγραςκ>ν, είτα: 

2 (σ. 672). «Άναζήτησις καΐ εύρεσις τού τίμιου και ζωοποιού σταυ¬ 

ρού, έπΙ Κωνσταντίνου καΐ Ελένης, των αγίων και πρώτων εν χριστιανοϊς 

βασιλέων». 

’Άρχ. Έν έτει έβδόμφ τής βασιλείας Κωνσταντίνου τού μεγάλου 

βασιλέως... 
Τε λ. κολοβ. έν ταΐς λέξεσυ «...και μέρος έξ αυτών άνάμιξε τφ σαλλι- 

βαρίφ τού ίππου τού...». 

Έν τελ. έν παραφΰλλφ φέρονται τά κάτωθι: 

26 · 6 · 1961 

«άφιερώθη τό παρόν πατερικόν παρ’ εμού δανιήλ ίερομονάχου ανεψιού 
τού παπά νύφου τηνιακοΰ’ έν τή σκήτη τής αγίας άννης* διά ψυχηκήν μου 
σωτηρίαν εϊτις δέ βουληθή άποξενώσαι αύΐφ εκ τής εΙρημένης σκήτεως’ νά 
έχη τάς άράς των τριακοσίων δέκα και οκτώ θεοφόρων πατέρων* καΐ των 
έν τή αυτή σκήτη ασκούμενων και τήν αγίαν άνναν άντιδικον εν τή ήμερα 
τή φοβερά* εΐ δέ άναγινώσκωντες πατέρες και άδελφοί εύχεσθαι και υπέρ 
εμού τού άμαρτωλού; εν ετει 1694 — Δεκεμβρίου κθ' — έν τή εκκλησία 

άφιερώθη:». 

Έπι τής β' δψεως τού αυτού φύλλου τάδε: 

«1747. νοέμβρι 9 ΈνΟύμυσις δπου ήρτα εγώ δ παπά καλΰώπιος εκε* 

φαλύνίας και ήλθα εδώ εις τό άγιον καΐ θεοβάδιστον όρος είς τήν σκύτην 
τής αγίας ’Άννης, μυτρός τής θεοτόκου, είς τονόσίον πατέρον τήν σκίτην 
καί ύμε κατοίκΰμένος εις τον οίκον τού οσίου νύκυφόρου μοναχού, μετά τής 
συνόδύας, αυτού* καί μέεχυ διά έφύμερίον του είς τίν εκλύσιαν του, ονομα¬ 

ζόμενοι καί αυτοί άγιοι πάντες». 

Καί κατωτέρω: 

«Κάλλοίώπιος ιερομόναχος ό καίφάλλώνήτης έγραψα άνωθεν, εις 1748, 

ϊανούαρίου ς». 

Ό κώδιξ ενέχει χαρακτήρα Εύεργετινού, ή δέ στάχωσις αύτού είναι νέα 

άτε έκπεσούσης τής πρώτης. 
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Χαρτ. 8. 0,204X0,160. φύλλ. 158. XVII. 

1 «Αρχή σύν Θεφ τής ΰποθέσεως τού βιβλίου* τής έχοΰσης μέν τήν 
άνάμνησιν τής Ιδίας ψυχής" υπό δέ ευχών πατέρων συνεγράφη· Παύλου τε 
φημι, σύν Μαξίμφ, Θωμφ καί Ιωάννη άμα, Ίακώβφ τε Λουκφ, και Μακα- 

ρίφ τε προς δν έστάλη αύτη παρά μοναχού τού Δαμασκηνού Πέτρου. Συνερ- 

γίρ; δέ τριών αρχιερέων* ών αι εύχαΙ συνέργησαν τφ λόγφ, τή δέ συμβουλή 

ώφέλησαν μεγάλως». 

"Α ρχ. Πολλών και μεγάλων κατά χάριν αξιωθείς... 

2 (φ. 153, β')· «Πέτρου Δαμασκηνού μοναχού, είς τό πρόσεχε σεαυτφ». 

’Ά ρ χ. Πρόσεχε σεαυτφ ακριβώς θαρρών καί πιστεύων δτι δ κύριος 

ήμών Ιησούς Χριστός... 
Έν φύλ. 153: «εϊληφε πέτρου δαμασκηνού τό πέρας: Έγράφη τή 

χειρί, Ίωάσαφ μοναχού ,ζρμη' (=1640), μηνός αύγούσιου ιβ'». 

Ή στάχωσις απλή δΓ ερυθρού υφάσματος. 

Ή βίβλος τού αγίου Πέτρου τού Δαμασκηνού έτυπώθη διηρημένη 

καταλλήλως έν τή «Φιλοκαλία», ϊδ. και κωδ. 89 (8)· 

ΕΠΕΤΗΡίε ΕΤΑ1ΡΒΙΛ& ΒΥΖΑΝΤΙΝΏΝ ΣΠΟΥΔΏΝ "Βτ©ς Λ' 30 
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Χαρτ. 8. 0,21X0,15. φΰλλ. 44. XVII. 

1 {φ. 1). «Γεωργίου μητροπολίτου Νιχομηδείας, Λόγος εις την συλλη- 

■ψιν τής παναγίας θεοτόχου». 

’Άρχ. Ουρανών ή γή ταϊς τής χάριτος... 
Έν τή ανω φρ ; «Ελληνική φράσει». 

Έν τελεί του λόγου φυλλον εν άγραφον. 

2 (φ. 22). «Γεωργίου μητροπολίτου Νικομηδείας, Λόγος εις την συλ· 
ληψιν τής παναγίας θεοτόκου». 

’Άρχ. Σήμερον ή γή φαιδρύνεται περισσότερον από τούς ουρανούς... 

Ό ανωτέρω λόγος εν τή καθωμιλημενη, ώς δηλοϋται καΐ διά των εξής 
γεγραμμενων εν τή άνω φρ:: «απλή φράσει». 

Έν αρχή, έν παραφΰλλφ συνεσταχωμενφ φέρονται τάδε: 

«Τώ παρόν πανηγηρικόν, εΐνε άφηέρομένον εις την σκήτην τής ·θεο· 
προμίτορος άνης εις τώ κυρίακόν, και μην τολμίση κάνης και το κλέψη, εινα 
μή ώς ήερόσιλος κατακριθϊ». 

Ή στάχωσις φέρει ώς περικάλλυμα φυλλον έκ μεμβραϊνου κώδικος 
μουσικής. 
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Χαρτ. 8. 0,20X0,15. φΰλλ. 308, XVII. 

1 (φ. 1). «Βίος και πολιτεία τού όσιου πατρός ήμών Βασιλείου τού 
νέου" συγγραφεισα παρά Γρηγορίου ταπεινού καΐ φιλοχρίστου μαθητου». 

Αρχ. *0 άγιώτατος και των προφητών περισσότερος, ό θειος λέγω, 
δαβίδ... 

Έν τέλ. «Ή μέν χειρ ή γράψασα σέσηπται τάφφ' ή δέ γραφή μένει εις 
αιώνας αιώνων. Έτελειώθη δέ εν ετει ,ζροα' (= 1663), Νοεμβρίου 18. 

Θεού τό δώρον και γερασίμου πόνος* οί άναγινώσκοντες δέ εύχεσ-θαι ΰπέρ 
τών πολλών μου σφαλμάτων, καΐ είτε σφαλερόν έστι διορθοΰσθαι». 

Ό βίος είναι έν τή καθωμιλημένη, είναι δε διεξοδικώτατος, διαλαμβά- 

νων και περί τού θανάτου τής Θεοδώρας, μαθήτριας τού όσ. Βασιλείου, 
καΐ τών Ιναερίων τελωνίων* τούτου περίληψιν έδημοσίευσε πολλάκις ό εν ’ 

Αθήναις εκδοτικός οίκος Μ. Σαλιβέρου με τον τίτλον «Μυστήριον τού 
θανάτου...». 

2 (φ. 203). «Βίος και πολιτεία τού οσίου και θεοφόρου πατρός ήμών 
Ιακώβου τού νέου». 

’Άρχ. Και σιωπάν βούλομαι... 

Ελληνιστί, εν τέλ. «,ζρμα (—1633), μαρτίου ια^ ιδού τό αίτημά 
σου άδελφέ και σύγγνωθί μοι δτι έβράδινα κατά πολλά και ει θέλεις δώσετο 
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διά νά τό γράψουν κάλλιστα ίνα εχης και βοήθειαν έξ αυτών τών αγίων εν 
τώ νυν καΐ έν τφ μέλλοντι». 

Ή χρονολογία αΰτη δεικνύει δτι τό τεμάχιον τό περιέχον τον βίον τού 
άγ. Ιακώβου ήτο έξ άλλου προγενεστέρου κωδικός, ή και μεμονωμένον τεύ¬ 

χος συσταχωθέν μετά τών επίλοιπων προφανώς νεωτέρων. 

Ό ανωτέρω βίος Απλοποιηθείς έτυπώθη Ιν Τφ Νοεμβρίφ τού Δουκάκη. 

3 (φ. 254). «Τού άββά Μακαρίου τού αίγυπτίου λόγος». 

’Άρχ. Πορευόμενος ποτέ ό άββάς Μακάριος... 
’Εξεδόθη υπό Δουκάκη έν παραρτήμαη ’Ιανουαρίου. 
4 (φ. 262). «Αποφθέγματα και ίστορίαι τών άγιων, μαζομέναι έκ τού 

πατερικοϋ καΐ έκ τών βίων τών άγιων, και Ιρμηνευθέντα εις πεζήν φράσιν 

παρά Γεωργίου ρήτορος Αίνου». 

’Άρχ. Διά τήν αληθινήν και τελείαν ταπείνωσιν... 
Είπε τις τών άγίων πατέρων... 
Απόσπασμα έκ τού ύπ’ άριθ. 105 (24) κώδ. έν φ βλ. πλείονα, 

5 (φ. 281) «Τού οσίου καί θεοφόρου πατρός ήμών Θεοδώρου ήγουμέ- 

νου τού Στουδίου, και όμολογητοΰ, Κατήχησις είς τούς εαυτού μαθητάς». 

’Άρχ. Αδελφοί και πατέρες, 0 Θεός οπού έποίησε και έπλασε... 
Ή σημειωθεισα άναγινώσκεται τή Κυριακή τού Τελώνου και Φαρι¬ 

σαίου, ή συνέπονται και αι έξης: 

Τή Κυριακή τού Άσωτου. 

Περί τής δευτέρας παρουσίας, 
Τή Τετάρτη τής Τυροφάγου. 

Τή Παρασκευή τής Τυροφάγου. 

Τή Κυριακή τής Τυροφάγου. 

Τή Τετάρτη τής α’ εβδομάδας. 

Τή α' Κυριακή τών νηστειών, ήτις μένει ατελής. 

Έν άρχ. εν α' παραφύλ. νεωτέρφ χειρί: 

«1846. άφιερώθη είς τον περικα?νεί ναόν τής Θεοπρομήτορος τής αγίας 
άννης τό παρόν βιβλίον τής Θεοδώρας τήν δπτασία διά νά άναγνώθουν οι 
πατέρες* καΐ δποιος τφ οίκειωποιειθεί νά έχη άντίδικον τήν άγίαν άννα και 

ταϊς άραΤς τών πατέρων». 

Έν β' παραφύλ: 

«Έτούτω τό παρετικόν τό άφιέροσεν ώ γεροπαρθένηως. εις την αγήαν 
άνα και ώπηος τό απωξηνόσοι να την έχη άντήδηκον». 

Έν τέλ. φαίνεται άποκοπέν φύλ. μεθ* δ έτερον άγραφον και παράφυλλα 
δύο, έξ ών τό α* φέρει τάδε : 

«,αχΗγ'· φευρούάρίου ήμερα κιρίάκή εμαρτύρησε ένας χριστιανός τό 
όνομάτου γεώργιος' ή έπιστίμι του ράπτης* ή πατρίς του ή μιτηλίνης' τό 
έπίκλιν του πα’ίζάνος αΐονία του εΐ μνιμη». 
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’Ίδ. Νέον Μαρτυρολόγιον. 

Σταχωσις βυρσίνη μετ* εκτυπωμάτων, φέρει δε δ κώδιξ καΐ πόρπας. 

Α! άνωτέρω κατηχήσεις του Στουδίτου φέρονται εις τό βιβλίον χών 

κατηχήσεων τό υπό Ζσχαρ(ου ίερομονάχου Έσφιγμενίτου, Έρμοΰπολις Συρου 
1887, διαφέρουσαι κατά τι εν τφ ΰφει. 
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Χαρτ. 8. 0,185X0,150. φιίλλ. 350. XVII. 

1 «*Αρχή του βιβλίου τό Εύε^γετ7}νόν, τό δεύτερον». *Υπόθεσις α'. 

Παλλαδίου. 

’Άρχ. Έν Ταβένη, έ'στι μοναστήριον γυναικών... 

Προτάσσεται «δ πίναξ τήςδε τής βίβλου» Ιν τρισΐ φΰλλοις άναγράφων 
υποθέσεις ν', ών ή ανωτέρω α', ή δέ τελευταία ή με', Ικπεσόντων των λοι¬ 

πών φύλλων του β' βιβλίου του Ευεργετινοΰ. 

"Αρχ. Ήρωτήθη γέρων... 

2 (φ, 294). «Έκ τοΰ δευτέρου βιβλίου του Ευεργετηνοΰ». 

"Αρχ. Γέρων τις εκάθητο... 
'Έπονται φυλ. 5 εκ του β' επίσης βιβλίου μη εχοντα συνέχειαν των 

προηγουμένων, μεθ’ α: 

3 (φ. 300). «"Οτι δεί τον μοναχόν πρέποντα βίον τφ σχήματι Ιπίδεί· 
κνυσθαι’ δ γάρ μή κατά τό σχήμα πολιτευόμενος ου μοναχός* και δτι ουκ 
εκ του χρόνου, άλλ* εκ του τρόπου το κατά Θεόν γήρας χαρακτηρίζεται». 

Έν τφ βίφ τής άγιας Συγκλητικής. 

*Άοχ. Έλεγεν ή μακαρία συγκλητική... 
Η ως ανω ΰπόθεσις ήτις είναι ή λβ', έλήφθη εκ του α' βιβλίου του 

Ευεργετινοΰ, ή ?πονται έκ του αΰτοΰ επίσης βιβλίου ή λη' καΐ ή λε' κεκο- 

λαβωμένη έν ταΐς λέξεσιν «...έψησεν οΰν τό δψάριον καΐ ήχρείωσεν αυτό 
θέλων καΐ παρέθηκε τφ γέροντι...», είτα τά επίλοιπα φύλν έκ του α' καΐ του 
β' ανάμικτα, εν οίς διακρίνεται καΐ ή ν' ή καΐ τελευταία ΰπόθεσις τοΰ βιβλίου 
εχουσα οΰτω: «Πώς δει τούς συνόντας αδελφούς διορθοΰσθαι άλλήλους...», 

ατελής και αΰτη, τό δέ τέλος τοΰ δλου κωδικός έν ταϊς εφεξής: δίδου τό 
στόμα σου τφ "ψεύστη φιλήσαι καΐ μή έκδώς...». 

Ό κώδιξ φαίνεται οτι άρχήθεν άπετέλει πλήρη Εΰεργετινόν. με τά τέσ· 

σαρα αΰτοΰ βιβλία, άλλ* ένεκεν σημαντικής βλάβης (διακρίνονται ίχνη κατα- 

φίνέξεως), περισυλλεγέντα τά έναπομείναντα έσταχώθησαν άναμίξ, διατηροΰντα 
κατ* άρχάς και μόνον τον ειρμόν τής συνεχείας. 

Έν αρχή και τέλει άνά εν φύλλον (περγ. 4Χ), έν ϋ3 π«0ΐεχονται άπο- 

σπάσματα λόγου εις τούς *Αρχαγνέλους. Προ δέ τοΰ πίνακας ςρυλ. μεταγενέ· 
στερον εν ω γέγραπται; 
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«*Αφιερώθη τό παρόν εις τό Κυριάκόν τής άγιας "Αννης παρά των έν 
ιερομονάχοις Καλλινίκου και “Αγαπίου των έξ ίωαννίνων, καΐ μηδεις αποξέ¬ 

νωση αΰτό έκεϊθεν, ίνα μή ΰποπέση ταΧς άραΐς των πατέρων, καΐ ως ιερό¬ 

συλος καταδικασθή». 

Στάχωσις βυρσίνη ήμιεφθαρμένη. 

Ό Εΰεργετινός εξεδόθη ώς έξης; 

«Συναγωγή των Θεοφθόγγων ρημάτων καΐ διδασκαλιών των Θεοφόρων 
καΐ Αγίων Πατέρων άπό πάσης γραφής Θεόπνευστου συναθροισθεΐσα οί- 

κείως τε και προσφόρως έκτεθεϊσα παρά Παύλου τοΰ δσιωτάτου μονάχου, 

καΐ Κτήτορας Μονής τής Ύπεραγίας Θεοτόκου τής Εΰεργέτιδος και Εΰεργε- 

τινοΰ έπικαλουμένου, "Ητις ληφθεΐσο έκ τής Βιβλιοθήκης τής εν τφ Άγιω- 

νύμφ ”Ορει *Ιερας, Βασιλικής τε, και Πατριαρχικής Μονής τοΰ Κουτλου- 

μουσίου επονομαζόμενης. Νΰν πρώτον τύποις εξεδόθη διά δαπάνης τοΰ... 

“Ιωάννου Καννά, “Ενετίησι, 1783». 

Έγένετο και δεύτερα εκδοσις υπό Κ.Α. υιών Θ. Φωκαέως καΐ Συντρο¬ 

φιάς. ΚΠολις 1861. 
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Χαρτ. 16. 0,151X0,109. φύλλ. 232. XVII. 

1 (φ. 1). «Περί της άγιας καϊ μεγάλης μ'ηί καΐ ηάαης τετράδος καΐ 

ηαραακενης κανών τών άγιων άηοατόλων»* 

*Ά ρχ. Εϊ τις επίσκοπος ή πρεσβύτερος... 

"Επονται σχετικά περί νηστείας καί τινα παραινετικά, μεθ’ ά αποσπά¬ 

σματα λόγων έκ τών αγίων Χρυσοστόμου, Νείλου, Μεγάλου Βασιλείου, 

Έφραίμ, άββά Μωΰσέως, άββά Άμμωνά, Μακαρίου, άββά Ήσαίου, Στου· 

δίτου Ίωάννου Καρπαθίου κ.ά. έκ λόγων έκδεδομένων. « 

2 (φ. 44). «Τοΰ έν άγίοις πατρδς ήμών Ίωάννου αρχιεπισκόπου Κων¬ 

σταντινουπόλεως τοΰ Χρυσοστόμου, Λόγος εις τάς δέκα παρθένους». 

’Άρχ. "Οταν τό εΰδαπάνητον τής ζωής εννοήσω... 

Έπονται κεφ. τρία έκ τοΰ Γεροντικού. 

3 (φ. 57). «Τοΰ έν άγίοις πατρός ήμών Ίωάννου αρχιεπισκόπου Κων¬ 

σταντινουπόλεως τοΰ Χρυσοστόμου, Λόγος εϊς τον μάταιον βίον, και εις 

κατάνυξιν και ώφέλειαν ψυχικήν». 

’Άρχ. "Οσοι τά τοΰ βίου μάταια... 

Είτα: «Περί άπρταγής κοσμικών φροντίδων, τοΰ Χρυσοστόμου, τοΰ 

αγίου Μάρκου». 

4 (φ. 73). «Αποφθέγματα θείων πατέρων». 

’Άρχ. Τρεις άρεταί είσιν αι έπιχορηγοΰσαι... 

5 (φ. 115). «Περί πονηρών γυναικών». 
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’Άρχ. Τι έστί γυνή* αγκιστρον διαβόλου... 
6 (φ. 116). «Του έν αγιοις πατρος ήμων ’Ιωάννου του Χρυσοστόμου, 

Περί ιερέων εγκλημάτων». 

*Άοχ. *Ακουσατ6 ιερείς κυρίου... 
Συνβπονται Γρηγορίου Διαλόγου, ΈφραΙμ και Χρυσοστόμου τεμάχια 

λόγων. 

7 (φ. 122). «Του άγιου Νήφου, Περί των μοναχών του εβδόμου αιώνος». 

’Άρχ. Ήρώτησε δέ πάλιν δ άδελφός τον άγιον... 

Μέρος έκ τής οπτασίας του αγίου Νήφονος Κωνσταντίας, εκτυπωθείσης 
έν τελεί του βιβλίου των ομιλιών του άγ. Μακαρίου. 

8 (φ. 124). «Άπό τής έρωτήσεως του άγιου Πέτρου του Δαμασκηνού, 

Εις το πρόσεχε σεαυτφ». 

’Άρχ. Πρόσεχε σεαυτφ ακριβώς... 
“Έπεται κεφ. περί λύπης. 

9 (φ. 135, β'). «Του σοφωτάτου Μαξίμου, Λόγος ωφέλιμος». 

’Ά ρ χ. Διά τούτο πάλιν προβλέπων... 
Μεθ’ ον «περί πανουργίας δαιμόνων». 

10 (φ. 152). «Περί ελπίδος πάνυ ωφέλιμον καΐ ωραϊον». 

’Άρχ. Γέρων τις ποτέ φησί... 

“Έπονται ασκητικά κεφ., εν οίς καΐ σύντομοι διδασκαλίαι του Στουδίτου. 

11 (φ. 159, β'). «Του αγίου Μαξίμου, Έκ του παραινετικού λόγου, 

προς τον έπαρχον Αφρικής Γεώργιον». 

Άρχ. ΈπΙ τούτοις πασιν ακριβώς αδελφέ... 
12 (φ. 164, β'). «Του έν άγίοις πατρός ήμών Βασιλείου του μεγάλου, 

Λόγος ωφέλιμος». 

’Άρχ. Πολλούς των ανθρώπων άκήκοα... 

Ακολουθούν : «Συμεών τού νέου Θεολόγου, Πνευματικά ζητήματα και 
λυσις πλήρης διακρίσεως, τού άγιου Έφραίμ». 

13 (φ. 171). «Όπτασία ήν έθεάσατο παρθένος τις, ωραία και ωφέ¬ 

λιμος». 

°Άρχ. Άνήρ θαυμαστός, και πολλφ χρόνφ... 

14 (φ. 172, β'). «Διήγησις και δπτασία ώφέλιμος ορθοδόξου τινός Δη- 

μητριού' συγγραφεϊσα παρά Μητροφάνους ιερομόναχου προτροπή καΐ κελεύ· 

σει τού πνευματικού καΐ ρήτορος κυρού Διονυσίου ίερομονάχου». 

’Άρχ. Αδελφοί καί πατέρες, ελάτε να ακούσετε... 
Έτυπώθη εν τή άκολ. των Άγιαννανιτών οσίων, Άθήναι. 
Ό συγγραφεύς αυτής είναι δ οσιος Μητροφάνης, μαθητής τού άγ. Διο¬ 

νυσίου τού ρήτορος, ΐδ. κώδικα 103 (22). 

"Επονται περί κενοδοξίας καί μέρη λόγων άββα 'Ησαΐου, Συμεών νέου 
Θεολόγου, Πέτρου Δαμασκηνού καΐ Άμφιλοχίου Ίκονίου. 
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15 (φ. 219). «Τού δσίου πατρός ήμών Ίωάννου τού Δαμασκηνού, Λό¬ 

γος ψυχοφελής και θαυμάσιος». 

’Άρχ. ’Άξιον είναι νά γνωρίση τινάς, δτι διπ?Φύς είναι δ άνθρωπος..· 

Έν πεζή φράσει, δρα «Φιλοκαλίαν», 'Ιστέον δτι διπλούς εσην... 

Έν άρχ. εν τφ β' παραφύλ. δψις β', τάδε : 

«τό παρόν πατερικόν άφιερώθη εις τό κυριακόν, ήγουν είς την αγίαν 
άνναν τής μεγάλης σκήτεως' υπό τού μακαρίτου Ιωσήφ ίερομονάχου υπέρ -ψυ¬ 

χικής αυτού σωτηρίας* μηδείς ούν ιδιοποίηση τούτο ϊνα μή πέση είς το κατά- 

κριμα των ιερόσυλων, αμήν: έν έτει ,αχνς-' (=1656) αύγουστου ιε ». 

Έν Τφ κώδικι διακρίνονται τρεις γραφίδες, πάντα δέ τά περιεχόμενά 
εΐσι σχεδόν έκδεδομένα* έν τοΐς παραφυλλοις, άρχ. καΐ τέλ. φέρονται διάφορα 
αποφθέγματα άτάκτως γεγραμμένα, τά δέ εν τφ τέλει δυο παράφυλλα ήμιε- 

φθαρμένα. 

Στάχωσις βυρσίνη, μέ ακατάλληλον έπιδιόρθωσιν. 

111 30 

Χαρτ. 8. 0,21X0.15- φυλλ. 419. XVII. 

1 (φ. 1). <ί*Ύμνος τριαδικός ϋύν εύχν είς τδ μεαονύκτιον λέγεται 

δέ εις την αρχήν μετά τό πιστεύω είς ένα Θεόν* καΐ έτι μετά τό τρισάγιον. 

Έκ των δογμάτων τού αγίου Διονυσίου τού αρεοπαγίτου, εκλογή και σύντα¬ 

ξις Θηκαρά μοναχού». 

Έπονται αί εύχαί, άναγιγνωσκόμεναι υπό των αίρουμένων έν τφ Μέσο- 

νυκτικφ, ’Όρθρφ, "Ωραις κλπ., περιέχουσαι έςομολογήσεις, ευχαριστίας, δο¬ 

ξολογίας, θεολογίαν κλπ. 

Ή συλλογή είναι πλούσια, περιλαμβάνουσα 317 φύλ. και έχει διοιρεθή 

καταλλήλως εις τμήματα προς χρήσιν. 

Έν τέίιει: «ΐό παρόν βιβλίον εγράφη χειρι κυρίλλου μοναχού, έν τφ 
άγιωνύμφ δρει τού άθω' έν έτει (=1002), μηνί Ίουλλίφ* και οί άνα· 

γιγνώσκοντες αυτό ευχεσθε υπέρ εμού». 

Αί εύχαΙ τού Θηκαρά έξεδόθησαν. 
Φύλλον εν άγραφον, μεθ' δ: 

2 (φ. 319). «Θεοδούλου μοναχού, Διήγησις περί των ύμνων πώς δ Θεός 
δεδώρηνται* καΐ δτι χρή τούς αίρουμένους λέγειν αυτούς, τηρεΙν έαυτούς άπό 

τών παθών* είτα καΐ μαρτυρίαι άπό των αγίων Διδασκάλων περί τής προς 
Θεόν αίνέσεως κοί περί τής προ; αυτόν ευχαριστίας* και περί αρετής- καΐ κα¬ 

κίας* δσοι ποθούσι λέγειν τούς παρόντα; ύμνους άναγκαίον αύτοίς άναγινώ- 

σκειν την διήγησιν ταύτην, δις τού ενιαυτού». 

’Άρχ. Δέον ήμΐν άπερ ήκούσαμεν καΐ τή πείρφ έγνώκαμεν... 
Εκθέτει τά περί τής χρήσεως τών ύμνων προσάγων προς τούτο καΐ 
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διάφορους εν τελεί μαρτυρίας έκ των πατέρων Γρηγορίου Θεολόγου, Βασι¬ 

λείου, Χρυσοστόμου, α(3βα *Ισαάκ, αγίου Μαξίμου, *Αντιόχου κ.δ. 

3 (φ. 376). Διονυσίου μονάχου, Γνωστικά κεφάλαια ν', περί διαφόρων 
των ·θείων ύμνων». 

’Άρχ. "Ωσπερ §πΙ των εμπόρων... 
Τά κεφ. άνέρχονται είς να', οίς προστί-θεται: 

«Μητροφάνους μοναχοίί, "Υμνοι προς τό -θειον ερωτικοί...». 

4 (φ. 389). «Του αύτοΰ, Ερμηνεία πώς δει μεταγράφειν τούς ύμνους* 

και δτι ού θεΐ άφιέναι τΐ από της δλης ακολουθίας* καΐ πότε δει λεγειν τήν 
ασκητικήν ακολουθίαν τής ήμέρας* και πώς δει λεγειν τούς ύμνους* εστι δέ 
αύτη ή ερμηνεία, ώς πίναξ τού παρόντος βιβλίου. Εϊ τις ούν βούλεται μετά- 

γράψαι τούς ύμνους -η και δλον τό βιβλίον άναγνωσάτω πρώτον τήν παρού¬ 

σαν ερμηνείαν μετά ακρίβειας και πολλής προσοχής». 

Αρχ, "Οσοι τον δγκον τού παρόντος βιβλίου θεάσονται... 
5 (φ. 319). «*Ωοολόγιον σύν Θεφ των θείων ύμνων, καΐ εύχαΙ μετά 

τροπαρίων* είσΐ δέ πόνημα Θηκαρά μοναχού». 

"Αρχ. Τον άσχολούμενον περί τήν καθαράν... 

"Επονται θεολογικαί αποδείξεις περί πίστεως, είλημμέναι εκ διαιρορων 
Πατέρων, καί τι σύμπλεγμα εκ τριών διπλών κύκλων έχον κάτωθι ταΰτα: 

«ΕΙ δει συντόμως ειπεΐν, ή θεότης οιον εν ήλίοις τρισιν εστίν εχομέ· 
νοις άλλήλων μία τού φωτός σύγκρουσις.,.». 

6 (φ. 410). «Στίχοι Θηκαρά». 

Εν δλφ πέντε, ιαμβικοί, τρίμετροι, άκατάληκτοι. 
"Αρχ. Σύνταξις ύμνων πυρπνόων θεοσδότων- 

Τέλ. Εύχεθέ μοι γοΰν τήςδε χάριν, ώ φίλοι. 
Μεθ* ούς: «τού αύτοΰ, Πρόλογος, Πάντες ^ιεν δσοι...»· 

ΕΙτα: 

«Τού αυτού, Περί προσηκούσης τυπώοεως και συντάξεως των ύμνων* 

και ερμηνεία μερική ΙπΙ τούτοις». 

"Αρχ. Ίστέον δτι πάντες οι ύμνοι... 
7 (φ. 418, β'). «ΕύχαΙ εις τό μεσονυκτικόν μετά τό πάτερ ήμών». 

Ατελές. 

Έν φύλ. 419, έν τή κάτω φ^: 

«κυρίλλου μοναχού πόνος* ,ξρι' (= 1602) μην'ι αύγούστφ· τό παρόν βι- 

βλίον είναι της αγίας άννης». 

Έν άρχ. καΐ τέλ. άνά τρία φύλλα άγραφα, εν δε τή γραφή καταφαίνον¬ 

ται δύο χαρακτήρες. Στάχωσις βυρσίνη. 
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Χαρτ. 0,21X0,15. φύλλ. 217. XVII. 

1 (φ. 1). «"Υμνος τριαδικός σύν εϋχϋ είς τό μεσονυκτικόν* εκ των 

δογμάτων τού αγίου Διονυσίου τού αρεοπαγίτου· εκλογή και σύνταξις Θί?- 

καρα μοναχού». 

"Ομοιος τού προηγουμένου. 

2 (φ. 190). «Κανών χαιρετήσιμος εις τήν ύπεραγίαν Θεοτόκον. Ποίημα 
τού εύσέβεστάτου βασιλέως κΰρ Θεόδωρου τού Λασκαρεως». 

’^δή α'. Ήχος α. Σού ή τροπαιούχος. 

"Αρχ. Χαΐρε ίλαστήριον ψυχών... 
Έξεδόθη εν τή «“Αμαρτωλών σωτηρίοι» προ τής περιγραφής των θαυ¬ 

μάτων τής Θεοτόκου. 
3 (φ. 395). «Θεοδούλου διήγησις περί των ύμνων* πώς εκ Θεού εδώθη- 

σαν και δτι πρέπει τούς αγαπώντας αύτούς να φυλάσσονται από των παθών. 

Είτα και μαρτυρίαι άπό των άγίων διδασκάλων περί τής προς Θεόν αινε- 

σεως' καί περί τής προς αυτόν ευχαριστίας* καΐ περί αρετής και κακίας». 

"Αρχ. Δέον ήμϊν άπερ ήκούσαμεν... 
Ίδ. προηγούμενον κώδικα. 

Έν τελεί, εν παραφύλλφ, συνεσταχωμένφ τφ ξύλφ: 

«Δαβίδ μοναχού υπάρχη η βίβλος άυτη»· 

Στάχωσις βυρσίνη. 

113 32 

Χαρτ. 8. 0,205X0,155. φύλλ. 352 ΧΥΠ. 

1 (φ. 1), «Θεοδούλου μονάχον, Διήγησις περί των ϋμνων’ πώς θεό* 

θεν δεδώρηνται' και δτι χρή τούς αΐρουμένους λεγειν αύτούς, τηρεΐν αύτούς 
από των παθών είτα* και μαρτυρίας από των αγίων διδασκάλων περί τής 
προς Θεόν αΐνέσεως’ και περί τής πρός αυτόν ευχαριστίας καΐ περί αρετής 

και κακίας». 

"Αρχ. Δέον ήμΐν άπερ ήκούσαμεν... 

Έν τέλει, φύλ. 44 β', αναγράφονται στίχοι ιαμβικοί, ών ή αρχή: 

Λειμών θεαυγής κρινοσυνθέτων ύμνων 
θείος χαριτότευκτος ήγλαΐσμένος 

Τέλ. Οίκτους δ Χριστός Θηκαρ* ούν ύμνογράφε. 
Ό και χάριν σοι παρέχων έν τοϊς ύμνοις. 

2 (φ. 45). «Διονυσίου μοναχού, Γνωστικά κεφάλαια ν', περί διαφοράς 

των θείων ύμνων». 
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**Αρχ. 'Ώσπερ ΙπΙ των εμπόρων... 

"Επονται τά επίλοιπα κεφ. μέχρι του ν', εν οί; διακρίνεται κεφ. λη', 

«ερμηνεία του αΰτοί5 περί διαφοράς της νηπτικής ευχής», και προστί-θεται: 

«μητροφάνους μονάχου, ύμνοι προς τό θεϊον ερωτικοί...». 

3 (φ. 57). «Του αύτοΰ, Ερμηνεία πώς δει μεταγραφειν τούς ύμνους* 

καΐ δτι ού δεί αφιεναι τί από τής δλης ακο?νουθίας ταΰτης...». 

’Άρχ. “Όσοι τον όγκον του παρόντος βιβλίου... 
4 (φ. 59 β'). «Ώρολόγιον συν Θεφ των θείων ύμνων καΐ εύχαι μετά 

τροπαρίων* είσΐ δέ πόνημα Θηκαρα μοναχού...». 

"Αρχ. Τον άσχολούμενον περί την καΰαράν... 

Προσάγονται ’διάφορα σχετικά ·θεολονικά εκ των πατερικών λόγων 
αποσπάσματα. 

Έν φύλ. 71 β' είκών του αγίου Βασιλείου έγχρωμος, έν ή παρίσταται 
δ άγιος δεικνύων τό έν τφ φύλ. 72 οικεϊον περί προσευχής κεφ. έχον ούτως: 

«ο εν άγίοις πατήρ ήμών βασίλειος δ ούρανοφάντης, ’Αρχόμενοι άγαπητέ 
προσευχής...». 

Έν φύλ- 74 εικών έγχρωμος τού ιερού Χρυσοστόμου παριστώσα τού· 
τον δεικνύοντα τοϊς άναγνώσταις θεολογικάς τινάς μαρτυρίας εκ των οικείων 
λόγων. 

Έν φύλ. 74 β' είκών ωσαύτως έγχρωμος τού αγίου Γρηγορίου τού 
Θεολόγου μετά τινων περί τής τριάδος αποδείξεων έκ τών ·θ8θλονικών αυτών 
λόγων" παρίσταται δέ ό άγιος έμφαντικώς δεικνύων τό έναντι, εν φύλ. 75, 

έκ τριών κύκλων σύμπλεγμα, έχον κάτω-δι τάδε: 

«Εί δεϊ συντόμως ειπεϊν ή θεότης* οΐον έν ήλίοις τρισίν έστίν έχομε- 

νοις άλλήλων, μία τού φωτός σύγκρισις* δταν μέν ούν προς την “θεότητα 
βλεψωμεν, και τήν πρώτην αιτίαν και την μοναρχίαν, εν ήμΐν τδ φανταζόμε· 
νον’ δταν δέ πρός τά έν οΤς ή θεότης, και τά έκ τής πρώτης αιτίας άχρόνως 
έκεϊθεν οντα καΐ όμοδόξως, τρία τά προσκυνούμενα». 

Έν φύλ. 75 β* εικών τού αγίου Θεοδώρου τού ηγιασμένου, επίσης έγ¬ 

χρωμος, μετά κα-θιπταμένου άγγελου. 

5 (φ. 76). «Έρώτησις Άντιόχου πρός τον άγιον *Αθανάσιον τον *Αλε· 
ξανδρείας». 

"Αρχ. Πιστεύσαντες καΐ βαπτισθέντες... 
6 (φ. 77, β'). «Στίχοι Θηκαρα». 

*Άοχ. Σύνταξις ύμνων πυρπνόων θεοσδότων 
Έρωτοφυών φωσφόρων τοϊς εΰθέσι 
Τρισσοφαή δε και μι5 θεαρχίρ 
ΟΙκτρού τάλαντος Θηκαρα μονοτρόπου 
Εΰχεσθέ μοι γοΰν τήςδε χοριν, ώ φίλοι. 

"Επονταί: «Τού αυτού, Πρόλογος, Τού αυτού. Περί τής προσηκούσης 
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τυπώσεως και συντάξεως τών ύμνων, και ερμηνεία μερική έπι τουτοις». 

’Άρχ. Ίστέον δτι πάντες οί ύμνοι... 
7 {φ. 86). «Ευχή πρός τον κύριον ήμών Ίησούν Χριστόν». 

’Άρχ. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ δ Θεός ήμών, δ ποιήσας τον 

ουρανόν... 
8 (φ. 88, β'). «Ευχή εις τήν ύπεραγίαν Θεοτόκον διά στίχων». 

’Άρχ. Πανιάνασσα πανύμνητε... 
Έπεται ή γνωστή προ τού Μεσονυκχικοΰ, Έκ τού ύπνου εξανιστάμε- 

νος... μετά τίνος έχέρας τού Χρυσοστόμου. 

9 (φ. 90). «"Υμνος τριαδικός" συν ευχή εις τό μεσονυκτικόν, λέγεται 
δέ είς τήν άρχήν, μετά τό ,είπεΐν τον τρισάγιον' έκ τών δογμάτων τού αγίου 
Διονυσίου τού αρεοπαγίτου" εκλογή και σύνταξις Θηκαρα μοναχού». 

’Άρχ. Δόξα τή άπειροτάτη... 
10 (φ. 165). Στιχηρά προσόμοια κατά άλφάβητον εις τήν ύπερα* 

γίαν Θεοτόκον. Ποίημα τού εύσεβεστάτου βασιλεως κυρού Θεοδώρου τού 

Λάσκαρη». 

Ήχος α'. Πρός τό, Πανεύφημοι μάρτυρες. 

’Άρχ. Χαϊρε άγαλλίασις αγνή... 
Έν δλφ κδ', ή δέ λέξις ή άρχομένη κατά τήν ακροστιχίδα έκ τών 

γραμμάτων τού αλφαβήτου έμφαίνεται μετά τήν λέξιν χαϊρε έν εκάστφ 

τροπαρίφ. 

11 (φ. 169). «Κανών χαιρετισμός εις τήν ύπεραγίαν Θεοτόκον" ποίημα 

τού αυτού εύσεβεστάτου βασιλεως κυρ Θεοδώρου τού Λάσκαρη». 

Ήχος α'. ’ί^δή α'. Σου ή τροπαιοϋχος. 

’Άρχ. Χαϊρε ΐλαστήριον ψυχών-.. 

12 (φ. 175, β'.)- «Ακολουθία τής ακαθίστου»· 

*Ως έχει έν τφ Ώρολογίφ, πλήν τού προστεθέντος άνά ενός εύκτικού 
τροπαρίου εις πάσας τάς φδάς τού γνωστού κανόνος, «Χριστού βίβλον 

έμψυχον...». 

13 (φ, 192). «Κατήχησις πεοί τής ασκητικής ακολουθίας». 

’Άρχ. Δεϊ τοίνυν τούς μή ειδότας... 
*Έπονται εύχαΙ δυο εις τήν ύπεραγίαν Θεοτόκον- 

’Από δέ τού φύλ. 201 άχρι τού φύλ. 282 περιέχεται ή ακολουθία τών 

τεσσάρων ώρών, α', γ', ς·' καΐ θ', ή τών τυπικών, τού εσπερινού και τού 
αποδείπνου" έστι δ’ αύτη κατά τήν τάξιν τού Θηκαρα μετ’ ευχών, δοξολο¬ 

γιών και ποικίλων κατανυκτικών, έκ τής Παρακλητικής, τροπαρίων, πρός 

χρήσιν τών αΐρουμενων. 
14 {φ. 283). «Τού αυτού, Εύχαι συλλεχθεϊσαι άπό τής θείας γραφής" 

πλεϊσται δέ από τού αγίου Έφραίμ, τοϊς βουλομένοις πολεμήσαι τήν εαυ¬ 

τών πρός τά πάθη και τάς ήδονάς έγκειμένην προαίρεσιν». 
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Τα «πένθη» ήτοι αί κατανυκηκαι εύχαί. 

15. (φ. 335). «Κανών ίκετήριος εις την ύπερανί^ν Θεοτόκον». 

Ήχος πλ. β'. Κΰματι θαλάσσης. 

Αρχ. Χαΐρε των πατέρων... 

Έτυπώθη έν τφ Θεοτοκαρίφ Αγαπίου. 

16 (φ. 338, β'). «Ήτερος κανών είς την ύπεραγίαν Θεοτόκον χαιρε¬ 
τισμός». 

*Ηχος πλ. δ'. Αρματηλάτην Φαραώ. 

Αρχ, Χαΐρε κατάρας παλαιάς ή λυτρωσις... 

Έτυπώθη έν τη κζ' Ιανουάριου καΐ έν πλείσταις άγίων άκολνΟυθίαις. 

17 (φ. 343). «Έτερος κανών εις την ύπεραγίαν Θεοτόκον». 

Ήχος δ'. Ανοίξω τό στόμα μου. 

"Αρχ. Τό στόμα μου πλήρωσον, χαράς και άγαλλιάσεως... 
18 (φ. 347), «Έτερος κανών εις την ύπεραγίαν Θεοτόκον». 

*Ηχος β'. Δεϋτε λαοί. 

Αρχ, Μητερ Θεοΰ, κλϊνον τό οΰς σου τό άχραντον... 
Έκάστφ κανόνι, πλήν τοϋ α', έπεται και Ικετήριος πρός τήν Θεοτό¬ 

κον ευχή. 

’ϊδ. και κώδ. 30, 31. 

Εν αρχ. έν παραφυλ. φέρονται ταύτα: 

«Τό παρόν βιβλίον ονομαζόμενον Θηκαρδς άφιερώθη εις τήν κατά τό 
άγιωνυμον όρος τοΰ ’Άθω σκήτην τής αγίας και θεοπρομήτορος "Αννης, 
εις τον ιερόν ναόν αυτής, τον έπονομαζόμενον Κυριάκόν, παρά τοΰ όσιωτά* 

του έν ΐεροδιακόνοις μελετίου, ορμωμένου έκ νήσου Σίφνου, εις μνημόσυ- 

νον, και ψυχικήν αύτοϋ σωτηρίαν· και ό βουλόμενος λαμβανέτω αύτό άκω- 

λυτως, όμως μετά τής ειδήσεως τοΰ Δικαίου, ή τοΰ πνευματικού τής σκή- 

τεως, και άναγινωσκέτω μέχρι θανάτου αύτοΰ, και πάλιν διδότω είς τό 
Κυριάκόν, ινα λάβη αύτό άλλος' έάν δέ πρώτον μέν εχων προθυμίαν λάβη 
αύτό, ύστερον δέ ραθυμήσας φυλάττη αύτό κεκλεισμένον, άποδότω και πριν 
τοϋ θανάτου αύτοϋ είς τό Κυριάκόν, άλλα και ό λαμβάνων έστω άφιλάργυ- 

ρος και μηδεις τολμήση πωλήσαι αύτό, ή άποξενώσαι έκ τής είρημένης σκή- 

τεως, ϊνα μή ώς ιερόσυλος κατακριθή, και ύπό τάς άράς τών· πατέρων 
εμπεση' εύχεσθε ούν οι άναγινώσκοντες υπέρ τοΰ άφιερώσαντος». 

*Εν τελεί δέ ούτω: 

«Λώρον τό παρόν τοΰ Θεοΰ συνεργεία' εγραψεν ιδού άντώνιος έν πόνφ' 
εϊους, ,ζρμ' (=^1632)». 

ΚαΙ κατωτέρω : 

«Τό παρόν βιβλίον, τό καλούμενον Θηκαράς, υπάρχει εμού λαυρεντίου 
ιερομόναχου, τοΰ ποτέ λαζάρου Ιερέως, έκ χώρας καλάνδρας (;) και άγόραοα 
αύτό από τον παπά άντώνιον διά ασπρα ιε.'». 
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Μεθ’ δ φύλλα δύο άγραφα, έν δέ τή γραφή δύο χαρακτήρες. 

Στάχωσις διά βυρσίνης. 
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Χαρτ. 8. 0,215X0,150, φύλλ. 288. XVII 

1 (φ. 1). «Βιβλίον Ηαλούμενον Θηκαράς' τιζ^ιίχον τ^ν η^έηονσαν 

αϋτφ άκολουϋΊαν, Θεόκλητος μοναχός, και αμελής των τοΰ Χριστού εντο¬ 

λών τοΐς Ιντευξομένοις χαίρειν». 

Αρχή Προλόγου: Πολλύν πόθον καΐ επιθυμίαν ήχα... 

“Έπονται τά θεολογικά έκ τών πατέρων τεμάχια. 

“Ορα προηγουμένφ κώδ., φύλ. 59 β'. 

2 (φ. 17, β'). «Αρχή σύν Θεφ τής ερμηνείας τής ασκητικής ακολου¬ 

θίας, πώς είναι πρεπον νά διαβάζεται». 

"Αρχ, "Οσοι θέλουν ειδεϊν τον όγκον... 
3 (φ. 21). «’Αρχή σύν Θεφ άγίφ τού μεσονυκτικού...». 

’Άρχ. Δόξα τή άπειροτάτη... 
Αι προγραφεΐσαι εύχαι τού Θηκαρά* φέρεται δέ άνωθεν Ιπίτιτλον 

κόσμημα. 

Έπεται ή επίλοιπος ακολουθία τού δ'ρθρου κατά τήν συνήθη, διατυπω· 

θεΐσαν ύπό τού Θηκαρά, τάξιν. 

4 (φ. 100, β')· «Κανών χαιρετιστήριος εις τήν ύπεραγίαν Θεοτόκον" 

ποίημα τού εύσεβεστάτου βασιλέως Θεοδώρου Λάσκαρη». 

”Α ρ χ. Χαίροις ΐλαστήριον τευχών... 
*Ιδ. προηγούμενον. 

"Επονται δέ τφ κανόνι ιδιόμελα πέντε τής Θεοτόκου έκ τής Παρακλη¬ 

τικής κατ* εκλογήν. 

5 (φ. 106). «"Ακολουθία τής άκαθίστου». 

Φέρεται δ κανών «Χριστού βίβλον έμψυχον...», μετά τίνος ευχής και 

τών οϊκων τής Θεοτόκου. 
Μεθ’ οΰς ή ακολουθία τών ωρών, εσπερινού και αποδείπνου κατά τον 

ώς προερρέθη τύπον τού Θηκαρά. 

6 (φ. 199). «Τού αυτού, ΕύχαΙ συλλεχθεϊσαι από τής θείας γραφής* τά 
πλεϊστα δέ άπο τοΰ αγίου Έφραίμ* τοΐς βουλομένοις πολεμήσαι τήν έαυτών 

πρός τά πάθη και τάς ήδονάς έγκειμένην προαίρεσιν». 

Προτάσσεται τό εξής τετράστιχον: 

«"Υμνων ιερών ενταύθα φίλε 
Πένθους δ’ έναρξις ακριβής μακαρίου 

"Οπερ έκπληρών παρακληθήση μάλα 
Τήν τών ουρανών εφευρών βασιλείαν». 



478 Γερασίμου Μονάχου Μικραγιαννανίτου Κατάλογος χειρογράφων κωδδ. Κυριάκου Αγίας "Αννης 479 

Είχα ιά συνήΰη πένθη τής εβδομάδας υπό Θηκαρα. 

7 (φ. 258, β'). «*Ιδου κσΐ κανόνες τής ΰπεραγίας Θεοτόκου, εκ του 
Θεοτοκαρίου, κατ* ήχον». 

Ήχος α^. 2ο·0 ή τροπαιοΐχος. 

"Αρχ. “Άγιόν σε τέμενος ευρών... 
8 (φ. 263). «“Έτερος κανών εις την ΰπεραγιαν Θεοτόκον». 

Ήχος β'. Δεύτε λαοί. 
Άρχ. *Η την πηγήν, τής άπαθειας κυήσασα... 

9 (φ. 267). «“Έτερος κανών είς τήν ΰπεραγίαν Θεοτόκον». 

Ήχος γ'. “Ο τά ΰδατα πάλαι. 
Άρχ. Άρδευθήναι πλουσίως... 
10 (φ. 271). «"Ετερος κανών εις τήν ύπεραγίαν Θεοτόκον». 

*Ηχος δ'. Ανοίξω τό στόμα μου. 

Άρχ. Σύ μόνη άντίληψις... 
11 (φ. 275, β'). «“Έτερος κανών είς τήν ύπεραγίαν Θεοτόκον». 

Ήχος πλ. α“. "Ιππον καΐ αναβάτην. 

Άρχ. "Ολοι επιθυμία, και ίλασμός καΐ ζωή... 

12 (φ. 279, β'). «Έτερος κανών είς τήν ύπεραγίαν Θεοτόκον». 

Ήχος πλ. β'. *Ως έν ήπείρφ. 

Άρχ. Πώς μου θρηνήσω τον βίον τον ρυπαρόν... 

13 (φ. 284). «Ό παρών κανόνας λέγεται τφ Σαββάτφ εσπέρας». 

Ήχος πλ. β'. Κυματι θαλάσσης. 

Άρχ. Χαϊρε των Πατέρων... 
Πάντες οι κανόνες έκδεδομένοι. 
*Ίδ. προηγούμενους κώδικας Θηκαρα. 

Ό χαρακτήρ τής γραφίδος διττός, τά δέ πλείστα αρχικά γράμματα, και 
Ιδία των «πενθών» τής έβδομάδος, από φύλλ. 199· 258, διάκοσμα, έκαστου 
δέ πένθους προηγήται σχετικόν τετράστιχον. 

Έν φυλ. 288 β' γέγραπται τάδε : 

« Έγράφη ιό παρόν βιβλίον, παρ’ εμοΰ του ταπεινού καΐ άμαρτωλού 
Θεοκλήτου τού ιβηρίτου' άφιερόνω δέ αύτφ εν πρώτοις μέν τφ κυρίφ μου 
Ιησού Χριστφ, και τή παναχράντφ και άειπαρθένφ αυτού μητρί' δεύτερον 
δέ, εις τήν σκήτην τής άγιας άννης εις τό κυριακόν* λαμβανέτω δε αύτώ 
άκωλΰτως, δστις θέλει και διαβαζέτω έως θανάτου αυτού, και πάλιν δεδό- 

σβω εις τό κυριακόν, ϊνα λάβη αυτό άλλος* εάν μέν πρώτον εχων προθυμίαν 
λάβη αυτό ύστερον δέ ραθυμήσας ώς εμέ φυλάττη αυτό κεκλεισμενον, διδότω 
και πρίν τού θανάτου αυτού εις τό κυριακόν, ϊνα μή εις κρίμα εμπέση’ έστω 
δέ και μετά τής είδήσεως τού δικαίου ή τού πνευματικού τής σκήτεως* αλλά 
και δ λαμβάνων έστω άφιλάργυρος' μηδεις δέ τολμήσει πωλήσαι αυτό* άσυγ· 

χώρητος ε’ίη και δ πωλήσας καΐ δ άγοράσας και δ έξώσας αυτό τής σκή¬ 

τεως* εΰχεσθαι ούν και ύπέρ έμού τού άμαρτωλού οί άναγινώσκοντες* Ιξό- 

χως σύγγνωτε δτι άπειρος ών τής γραμματικής επιστήμης τό πλειστον βαρ· 

βαρίζω, και διορθώσατε οι έμπειροι». 

Έν άρχ. άγραφον φύλλον εν καΐ εν τέλει δύο. 

Στάχωσις βυρσίνη μετ’ έντυπωμάτων απλών και πορπών. 
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Χαρτ. 8- 0,225X0.160. φύλλ. 12. XVIII. 

«ΕύχαΙ τοϋ Ανχνικον καΐ τον ’Όρ^ρου». 

Έν τέλ. «τό παρόν λυχνικό άφιερώθη εις τήν μονήν τού άγιου παντε- 

λεήμονος εις τήν σκήτην τής άγιας άννης», 

Στάχωσις άπλή. 
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Χαρτ. 8. 0,220X0.155. φύλλ. 103. XVII. 

1 (φ. 1). «Εύχίι ϋνγχωρητική λεγομένν είζ ενα παί μόνον»» 

Ά ρ χ. Κύριε Ιησού Χριστέ, υιέ τού Θεού τού ζώντος ποιμήν καΐ αμνέ... 

2 (φ. 3). «Ή θεία λειτουργία τού έν άγίοις πατρός ήμών Ίωάννου τού 

Χρυσοστόμου». 

3 (φ. 36). «Ευχή των κολύβων». 

Άρχ. *0 πάντα τελεσφορήσας... 
4 (φ. 57). «Ή θεία λειτουργία τού εν άγίοις πατρός ημών Βασιλείου 

τού Μεγάλου». 
5 (φ. 80). «Ή θεία λειτουργία των προηγιασμένων». 

Έν τέλει: «Έγράφη διά χειρός Σεραφείμ μοναχού εν έτει ,ζριγ' 

(= 1605)». 

6 (φ. 100). «Ευχή συγχωρητική». 

'Η ώς άνω σημειωθεΐσα. 

7 (φ. 103). «Μετά δέ τήν ευχήν των κολύβων εδλογεΐ δ ίερεύς τάς στα* 

φυλάς λέγων τήν ευχήν ταύτην». 

Άρχ. Ό Θεός δ σωτήρ ήμών δ εύδοκήσας άμπελον κληθήναι τον 

μονογενή σου υίόν και Θεόν τόν Κύριον ήμών Ίησούν Χριστόν... 

Έν τέλει φύλλα δύο άγραφα. 

Έν αρχή τής ?Λΐτουργίας τού Χρυσοστόμου έπίτιτλον κόσμημα, πάντα 
δέ τάρχικά γράμματα έκάστης ευχής τών τριών λειτουργιών πεποικιλμένα 

διαφοροτρόπως. 

Στάχωσις διά βυρσίνης μετ* εκτυπωμάτων καί πορπών. 
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Χαρτ. 8. 0,225X0,150. φΰλλ. 53. XVII, XVIII, XIX. 

1 (φ. 1). «Ε'ΰχ'^ είς τι)ν ύπεραγίαν Θεοτόκον (XVIII)». 

"Αρχ. Παναγία Δέσποινα Θεοτόκε ή ελπίς και προστασία... 

2 (φ. 3). «Κανών παρακλητικός εις την Θεοτόκον, και εις τούς μεγο* 

λομάρτυρας κατά βαρβάρων». 

Ήχος πλ. δ'. “Αρματηλάτην Φαραώ. 

"Αρχ. Κατά βαρβάρων δυσμενών ένίσχυσον... 

Έκάστη φδή εχει άνά εξ τροπάρια* και εις μέν τήν α' φδήν το α τρο· 
πάριον άφιεροΰται εις τόν Δεσπότην Χρίστον, δυο εις την Θεοτοκον, δυο 
εις τούς μάρτυρας καΐ τό τελευταϊον εις την Θεοτόκον" εις δε τας επίλοιπους 
φδάς, δύο εις τήν Θεοτόκον, τρία εις τούς μάρτυρας και τό τελευταϊον αύθις 
εις τήν Θεοτόκον* άναφέρονται δέ δνομαστί είς τα τροπάρια οΐ πρόκριτοι 

των μαρτύρων. 

’Έστιν 0 κανών κράμα εκ πολλών, Φ επονται μεγαλυναρια τεσσαρα. 

3 (φ. 14). "Ετερος κανών παρακλητικός εις τήν ύπεραγίαν Θεοτόκον, 

ΙπΙ προσδοκία πολέμου* ποίημα *Ιωάννου, ού ή άκροστοιχίς: Τοΐς σοϊς 

άχραντε συμμάχησαν οϊκέταις». 

*Ηχος πλ. β'. *Ως εν ήπείρφ πεζεύσας. 

"Αρχ. Τόν κραταιόν εν ισχύϊ και δυνατόν... 

Και ώδε έκάστη φδή τροπάρια εξ. 
Εϊτα έν φυλ. 23, β': «Ίδιόμελον, ήχος πλ. β'». 

“Άρχ. “Όσιοι πατέρες, είς πάσαν τήν γήν... 
4 (φ. 24). «Δει είδέναι, ώ σεβασμιωτάτοι πατέρες, και του ιερού κατα¬ 

λόγου, καΐ τού κυριακού τύπου άναγνώστα, -θεώρει». 

’Άρχ. Γνωστόν έστω πάσι τοϊς έντυγχάνουσιν οτι αύτη ή ακολουθία 
των έν άγίοις πατέρων ήμών συμεών και σάββα προτερον μεν ητο τετυπω- 

μένη νά έκτελεϊται κατά τήν ιζ* τού ιανουαρίου μηνος, επειδή όμως και συνέ¬ 

πιπτε κατά τήν αυτήν ημέραν ή μινήμη τού μεγάλου πατρός ήμών άντωνίου, 

και ακολουθούσε σύγχησις και ταραχή άναμεταξυ εις τας δυο ταυτας ακο· 

λουθίας, διά τούτο, ώστε νά άρθή εκ μέσου δηλαδή ή τοιαύτη σύγχησις 

έκρίθη κατά κοινήν σκέι1;ιν των κατ* εκείνον τού καιρού προϊσταμένων τής 
ίέράς ήμών λαύρας, ώστε νά έκτελήται ή ακολουθία των ρηθέντων αγίων 
τήν ερχομένην αμέσως κυριακήν μετά την ιζ τού ιανουαρίου μηνος, δηλο¬ 

νότι τήν μετά τά φώτα κυριακήν* ώς καθώς και εν τή ήμετερα λαύρα είναι 
τετυπωμένη, και 'ψάίι.λετε, ή αυτή ακολουθία ουτω να επιτελήται, και είς 
τήν ήμετέραν σκήτην τής θεοπρομήτορος αγίας άννης, άπαραλλάκτως* και 
ούδεϊς τολμήσει συγχήσαι, ή μεταθέσαι αυτή, εν βαρει, α?^υτφ δεσμφ αψμθ . 

Ό σκευοφύλαξ τής μεγίστης Λαύρας μακάριος». 
27 - 6 - 1961 

Ή προτασσομιένη αΰτη σημείωσις τής ακολουθίας των αγίων Συμεών 
και Σάββα είναι γραφή τού XVIII αΙώνος, οί δέ προηγούμενοι κανόνες 
τής Θεοτόκου και ή επομένη ακολουθία των ώς άνω άγιων τού XVII. 

5 (φ. 25). «* Ακολουθία, εις τούς όσιους πατέρας ήμιών, ΣάβακαΙ Συμεών». 

Ακολουθία πλήρης μετά δύο κανόνων τής Θεοτόκου, ποίημα Θεοκτί¬ 

στου μοναχού Στουδίτου εις ειρμόν, «Ύγράν διοδεύσας», «Γενοΰ μοι, Παρ¬ 

θένε, καταφυγή...» καΐ των “Οσίων, εις «Αρματηλάτην Φαραώ», «*Ανατολή 
των αρετών γενόμενος...». 

Έν τελεί: «ΧεΙρ Διονυσίου ίεροδιακόνου»* ή δέ ακολουθία ήοανίσθη 

έξ άλλων. 

Οι άγιοι ούτοι Σάββας και Συμεών είναι οί κτίτορες τής μονής Χιλιαν 
δαρίου, ών τόν βίον ετΰπωσεν δ Δουκάκης έν τφ 'Ιανουαρίφ 14. 

6 (φ. 49). «ΕύχαΙ δύο είς τήν Θεοτόκον (XIX)». 

Έν φύλ. 2β' τάδε ; 

«Τό παρόν άφιερώθη εις τό κυριακόν τής σκήτης τής αγίας, καΐ θεο¬ 

προμήτορος ήμών άννης, και μηδεις τολμήσας άποξενώση αυτό Ικεΐθεν, ϊνα 
μή ύποπέση είς τάς άράς τών πατέρων, και ώς ιερόσυλος καταδικασθή». 

Έν τελεί φύλλα τρία άγραφα, έν δέ τφ παραφύλλφ φέρεται ή έξης 

«Ευχή τού αγίου ύπατίου». 

’Ά ρ χ. Κύριε Ιησού Χριστέ δ Θεός ήμών, ό ποιήσας τόν ουρανόν και 

τήν γην... 
Στάχωσις βυρσίνη. 
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Χαρτ. 8. 0,21X0,15, σελ. 175- XVIII. 

1 (σ. 1). ^Μί)ν ίούλΧιος κξ', τοϋ άγΙου μεγαΧομάρτνροζ καΐ Ιαμα¬ 

τικόν Παντελεήμονος»» 

Έπεται ή έν τφ μηναίφ άκολ^ουθία μετά προσθήκης μικρού εσπερινού, 
δευτέρου κανόνας, είς ειρμόν «Ύγράν διοδεύσας», «Τόν θειον αγώνα μάρ- 

τυς Χριστού...», υπό Ιωσήφ ύμνογράφου, καΐ άποστίχων αντί τών έν τφ 
μηναίφ εις ειρμόν «"Οτε έκ τού ξύλου», «Ύψος σταυρικόν κατανοών...». 

*Αλλά και τό δοξαστικόν τών άποστίχων «Μητρικήν άγαπήσας ευσέβειαν...», 

αντικαθίσταται διά τού «Φερωνύμως τήν κλήσιν δεξάμενος...» (*Ίδ. 22 Αύ¬ 

γουστου), επίσης και τά καθίσματα. Μετά τούς αίνους ή σχετική Άποστολική 

καΐ Ευαγγελική περικοπή, εϊτα: 

«Τις Ευθύμιος μοναχός και πάσης αρετής ξένος». 

2 (σ. 79). «Μαρτύριον τού αγίου ενδόξου μεγαλομάρτυρας Παντελεή- 

μονος' μεταφρασθέν είς τήν κοινήν γλώτταν παρά *Ιγνατίου ίερομονάχου, 

είς ωφέλειαν τών άκουόντων». 

ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΏΝ ΣΠΟΥΔΩΝ'Ετβ$ Λ' 31 
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*Άρχ. Αί Ιορται και αί πανηγυρεις··. 
ΈξεδοΟη εν τφ «Έκλογίφ^ Ιουλίου τοΐ5 Δουκακτ)· 

Έν τελεί: «Τό παρόν βιβλιον άφιερόθει έν τφ ναφ τοΰ <5νΐου Παντε- 

λεήμονος, και οποίος το άπο|ενώσει, εχετω τάς αρας των άγιων πάτερων, και 

τοΰ αγ^ο^ί λόγον αποδώσει Ιν ήμερα κρίσεως»· 

Τό ΰφος τής γραφής διπλοΰν. 

Σταχωσις βυρσίνη. 
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Χαρτ. 8. 0,21 Χ0Τ5. φόλλ. 39. XVII. 

1 (φ. 1). «ΜϊίνΙ ΙονΚφ αε', ή χοίμνοις της αγίας ’Άννης τής μητρός 

τής ύπεραγίας Θεοτόκου». 

"Επεται ή εν τώ Μηναίφ ακολου-θία τής αγίας μετά προσθήκης μικροϋ 

εσπερινού. 

Μετά τούς αίνους φύλλα δύο «γραφα, μεθ* ά: 

2 (φ. 30). «Κατήχησις τοΰ άγιου Θεοδώρου τοΰ Στουδίτου, Περί τής 
ένταϋθα άποβιώσεως, και τής έν τή βασιλείφ των ουρανών καταπαύσεως». 

Άρχ. Αδελφοί καΐ πατέρες, ιδού μεταβαίνομεν... 

*Ιδ. βιβλίον κατηχήσεων Στουδίτου. 
3 (φ. 32, β'). «Εκλογή εΐς τήν μνήμην τής αγίας ’Άννης». 

'Υπό Νικηφόρου Βλεμμύδου' ορα Έκλογάριον. 
"Επονται οί έξης ειρμοί τοΰ δ' ήχου: 

«Ούκ έν σοφία», «Ασεβείς ούκ οφονται», «Ό διασώσας έν πυρί», 

«Εΰα μεν τφ τής παρακοής». 

4 (φ. 35). «Κανών εις τήν ύπεραγίαν Θεοτόκον, ού ή άκροστιχίς: «Κα¬ 

νών τέταρτος Παρθένφ μητροφάνους». 

’Ήχος δ'. Θαλάσσης τό ερυθραίαν πέλαγος. 

’Άρχ, Κυρίως καΐ αληθώς γεγέννηκας... 
Έκδέδοται έν τφ Θεοτοκαρίφ Νικοδήμου. 

Διαφέρει ή γραφή τοΰ κανόνος των λοιπών τοΰ κωδικός. 

Έν αρχή τοΰ μεγάλου Ισπερινοΰ φέρεται έπίητλον κλαδωτόν κόσμημα. 

Έν δέ φύλ. 27 β', ταΰτα: 

«Άφιερώθη ή παροΰσα ακολουθία είς τόν ναόν τής αγίας καΐ θεοπρο- 

μήτορος άννης' οι γοΰν ταύτην άναγινώσκοντες ευχεσθε και υπέρ τοΰ γρα· 

χραντος Ιγνατίου εύτελοΰς ιερομονάχου' έτι δέ και τοΰ συνεργήσαντος κυροϋ 

γερμανοΰ μοναχοϋ’ έν έτει Χοη (=1612), μαΐφ κε ». 

Σταχωσις βυρσίνη. 

120 39 

Χαρτ. 8. 0,205x0,155. φύλλ. 92. XVII. 

(Ακέφαλος). 

1 (φ. 1). «^ίδ ΐεβάρχας». 

Τίμιος εναντίον Κυρίου... 

Αδελφοί, πείθεσθε τοϊς ήγουμένοις... 
"Επονται άποστολοευαγγελικαι περικοπαΐ εις μάρτυρας, είς οσίους, εΐιχή 

εις εύλόγησιν οίνου, και ευχή εις μετάληψιν σταφυλής, τή ς-' τοΰ Αύγούστου. 

2 (φ. 5). «Ή θεία λειτουργία τοΰ έν άγίοις πατρός ήμών Ίωάννου τοΰ 

Χρυσοστόμου». 

3 (φ. 33). «Ευχή τών κολύβων». 

’Άρχ. *0 πάντα τελεσφορήσας... 
Έν τέλ. «χειρ άρσενίου μονοτρόπου». 

4 (φ. 36). «'Η θεία λειτουργία τοΰ έν άγίοις πατρός ήμών Βασιλείου 

τοΰ Μεγά?;θυ». 
5 (φ. 66). «Ευχή συγχωρητική έπι τούς μέλλοντας μεταλαβεϊν τών 

άχράντων μυστηρίων». 
Άρχ. Κύριε Ίησοΰ Χριστέ ο Θεός ήμών, υιέ και λόγε... 
'Η ευχή αΰτη είναι έκτενεστερα τής έν χρήσει, περιέχουσα λεπτομέρειας 

τών πεπλημμελημένων. 

6 (φ. 70). «Ακολουθία τοΰ μικρού άγιασμοΰ»- 

Έξεδόθη έν φυλλαδίοις υπό Σάββα ίερομονάχου βιβλιοπώλου. 

7 (φ. 81). «Άποστολοευαγγέλια τής έβδομάδος». 

Έν άρχ. άμφοτέρων τών λειτουργιών φέρονται έπίτιτλοι διακοσμήσεις, 

τά δέ αρχικά στοιχεία τών ευχών κεκαλλωπισμένα. · 

Έν τελεί ταΰτα: 
«ή, παρούσα λειτουργία άφιερόθει εις τόν άγιον παντελεήμονα και οποίος 

τήν αποξενώσει έχέτω τάς άράς τών αγίων πατέρων, και τόν άγιον αντίμαχον 

έν τή ήμερα τής κρίσεως: Βενεδικτος ιερομόναχος». 

Σταχωσις βυρσίνη. 

121 40 

Χαρτ. 16. 0,152X0,103. φύλλ. 40. XVII. 

«'ίΤ θ-εία λειζονανίο. τοΰ έν άγίοις πατρός ήμών Ίωάννου τοΰ Χρυσο¬ 

στόμου». 

Έπεται κα'ι ή τών κολύβων ευχή. 

Έν φύλ. 38, β', φέρονται τάδε: 
«ή παροΰσα λειτουργία, έγράφη παρ* έμοΰ γαλακχίωνος, ευτελούς τών 
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ίεςομονάχων, του εξ Ιωαννήνων’ «αΐ άφιΙ'ρωσα αυτήν, εις τον θειον ναόν τής 
αγίας άννας, διά ψυχικήν μου σωτηρίαν" §π1 ^τους 1680 ήγουν ,αχπ', εις 
αυτόν τον χρόνον, καΐ τον καιρόν όπου ετελειώθη ό θειος ναός αύτης τής 
αγίας θεομήτορος άννης' δ δέ άποξενώσας και εξώσας αυτήν, έκ τοί5 θείου 
ναού, έχέτω τάς άράς ιών τιη' θεοφόρων πατέρων και τής άγιας άννας, αμήν». 

122 41 

Χαρτ. 8. 0,195X0,155- φυλλ. 223. 

Κίόδι^ έΗΉ,ληαιαατικ'ηζ μονσιχί^ς. 

«αρχή συν Θεω άγίω τού μεγάλου* εσπερινού ποίηθέντων παρά διάφώ- 

ρων ποιητών παλαιών τε καΐ νέων». 

Περιέχει την ακολουθίαν τού εσπερινού, τού ό'ρθρου, εν ή «πολυέλεός 
συνοπτικός και γλυκήτατος’ ποίημα κυρ χρισάφου», τά ενδεκα Ιωθινά, τής 
λειτουργίας, διάφορα τρισάγια, χερουβικά και κοινωνικά κατ* ήχον. Διδά¬ 

σκαλοι: Χρυσάφης, Κουκουζέλης, Λαμπαδάριος, Δαμασκηνός, Γερμανός Ν. 

Πατρών, Ρεδαιστινός, «κυρ Ξένος 0 κορόνης», Γεράσιμος ιερομόναχος, Γα¬ 

βριήλ ιερομόναχος, «κυρ χάλιβουρι», Κωνσταντίνος ό Μαγουλάς, Διονύσιος 
Πατριάρχης, *Ιωάννης Γλυκύς, «κυρ Μπαλάσιος ίερεύς» κ.ά. 

*Εν τέλ. κολοβός, στάχωσις κατεστραμμένη. 
Έν άρχ. καΐ έν φύλ. 64 και 150, β', επίτιτλοι διακοσμήσεις. 

123 42 

Χαρτ. 16. 0,145X0,100. φύλλ. 176. 

Μοναα6ν άκέφάλον. 

*Άρχ. Τάς Ισπερινάς ήμών εύχάς... 

"Επονται τά των λοιπών ήχων κεκοαγάρια μετά των άναστασίμων εσπε¬ 

ριών, αποστίχων καΐ αίνων, τά ενδεκα εωθινά, τά τροπάρια των μεγάλων 
ώρών των Χριστουγέννων, των Θεοφανείων καΐ των άγιων παθών, καί τινα 
προσόμοιο. Διδάσκαλοι: Χρυσάφης, Κωνσταντίνος εξ *Αγχιάλου. 

Στάχωσις βυρσίνη εφθαρμένη. 

124 43 

Χαρτ. 16. 0,170X0,115. φύλλ. 43, 

ΜουΟίκόν, 

Περιέχει τά κατ’ ήχον κεκραγάρια, τά οκτώ δογματικά θεοτοκία μετά 
των πασαπ-ιοαρίων, τό «"Ανωθεν οΐ προφήται», τά ίνδεκα εωθινά σύντομα, 

Κατάλογος χειρογράφων χωδδ. Κυριάκου Αγίας “Αννης 48δ 

τά «Τό προσταχθέν», «Τή ύπερμάχφ» και «*Ότε οΐ ένδοξοι μαδηταί» και 
άλ?ια τινά. Διδάσκαλοι: Κουκουζέλης, Άνανίας Περοσολυμίτης, Πέτρος. 

Έν τέλει φύλλα τρία άγραφα άνευ αριθμού. 

Στάχωσις βυρσίνη. 

125 44 

Χαρτ. 16. 0,172X0,119. φύλλ. 243. XIX. 

Μοναιαόν. 

«Ανθολογία συν Θεφ άγίφ περιέχουσα άπαντα τά χρειώδη μαθήματα 
τής εκκλησιαστικής ακολουθίας, άπαντα τά τού πρώτου χορού». 

Περιέχει τά τού εσπερινού, τού ό'ρθρου, διάφορα χερουβικά, τά έν τή 
λειτουργίοι του Μ. Βασιλείου, μαθήματα ψαλλόμενα έν έκαστη εορτή τού 
ενιαυτού κ.ά. Διδάσκαλοι οί ανωτέρω. 

Έν φύλ. 243 «Έγράφησαν τά παρόντα δύο εγχειρίδια των δύω χορών 
διά συνδρομής τού όσιωτάτου ήμών συναδελφοΰ κυρίου νικοδήμου δικαίου 
όντος τής καθ* ημάς ίεράς σκήτεως τής άγιας άννης' παρ* ού και άφιε' 
ρώθησαν εις τό κυριακόν, διά νά εΰρίσκονται εις αυτό άεννάως* κατά τό 
,αωιδ' έτος». 

Στάχωσις βυρσίνη. 
Ό κώδιξ διά τον α' χορόν. 

126 45 

Χαρτ. 16- 0,17X0,12. φύλλ. 145. XIX. 

Μονϋίκόν. 

«Ανθολογία συν Θεφ άγίφ περιέχουσα τά χρειώδη τής εκκλησιαστικής 
ακολουθίας, άπαντα τού δευτέρου χορού». 

Περιέχει πάντα τά τού δευτέρου χορού, καΐ έν τέλει την ώς άνω σημείω- 

σιν. Άμφότεροι οΐ κώδικες φέρουσιν έν αρχή ώραϊον έπίτιτλον, τό δέ αρχι¬ 

κόν στοιχεϊον άλφα (άνοίξαντός σου, άποστρέψαντές σου) διάκοσμον. 

Στάχωσις βυρσίνη μετά περικαλύμματος ήμιεφθαρμένου μεμβραΐνου 
φύλλου. 

127 46 

Χαρτ. 16. 0,16X0,11. φύλλ. 169 

Μοναΐϋόν άκέφάλον· 

Περιέχει τούς οίκους τής Θεοτόκου. 

”Α ο χ. Χαΐρε θαυμάτων Χριστού τό προοίμιον. 
Στάχωσις βυρσίνη. 
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47 

Χαρτ. 16. 0,145X0,103. φύλλ. 247 

Μονΰΐχόν^ 

«Αρχή συν Θεώ αγίω των σημαδίων τής ψαλτικής τέχνης των τε ανιόν¬ 

των, καΐ κατιόντων». 
*Αρχ. *Αρχή μέση τέλος καΐ σύστημα πάντων των σημαδίων... 

*Ανάλυσις των μουσικών χαρακτήρων. 

"Επεται ή ακολουθία των άναστασίμων τοΤς οκτώ ήχοίς, τά ένδεκα εω¬ 

θινά, και διάφορα δοξαστικά Ιδιόμελα· 

Αόγφ νοτίας ή γραφή εχει υποστή ένιαχοΰ βλάβην. 

Έν άρχ. και τέλ. φύλλα τινά άγραφα όίνευ αριθμών. 

Στάχωσις βυρσίνη. 

48 

Χαρτ. 8, 0.215X0,160. φύλλ. 85. 

Μουαικόν. 

«άρχη συν Θεώ άγιο* τών σημαδίων τής μουσικής τέχνης των τε ανιον¬ 

τών* και κατιοντων σημάτων τε και πνευμάτων και πασης χειρονομίας και 
άκολουθήας συντεθιμένον εις αυτήν τών κατακεροΰς άναδιχθεντων παλαιών 

τε και νέων». 
Άρχ. Αρχή μέσι τέλος καΐ σύστημα πάντων τών σιμαδίων τής μου¬ 

σικής τέχνης. 
Ερμηνεία τών χαρακτήρων, μεθ* ήν φύλλα τρία άγραφα, είτα «αρχή 

συν Θεώ άγίω των αναστασίμων του προτού ήχου». 

*Ακολου9οΰν και οι επίλοιποι ώς ανωτέρω ήχοι, ειτα χερουβικά και κοι¬ 

νωνικά διάφορα καί τινες καλλιφωνικοΐ ειρμοί μετά τοΰ δοξαστικού τοϋ 

Πάσχα. 

Έν άρχ. φύλλα άγραφα τέσσαρα, και εν τέλει εννεα. 
Στάχωσις βυρσίνη, εχουσα διάχρυσα έκτυπώματα παριστώντα τούς 

Εύαγγελιστσς, τον Χριστόν κ.ά. 

4Θ 
Χαρτ. 8. 0,20X0,15. φυλλ. 92. XVIII. 

Μουσικόν. 

«οι παρόντες οϊκοι έκαλλωπίσθησον υπό τοΰ μουσικωτάτου Καυ Ανα¬ 

στασίου τοΰ §κ §αψάνης προς τοΰτοις δέ προσετέθησαν ύπ* αύτοΰ, καΐ οι 
λοιποί τέσσαρες στίχοι, οι οποίοι έκ τών παλαιών ποιητών, ούχ εύρέθησαν* 

άλλ* αυτός εκ πόνου πολλοΰ Ιτώνησεν αυτούς κατά τούς 1782». 

Κατάλογος χειρογράφων κωδδ, Κυριάκου *Αγίας Αννης 

Οί οικοι τής Θεοτόκου. 
*Εν τέλει: «ΈπΙ τφ χι?αοστφ έπτακοσιοστφ όγδοηκοστφ τε, και πέμ- 

πτφ ετη, έτελειώθη ή βίβλος αΰτη, και έγράφη παρ’ έμοΰ τοΰ εύτελοΰς τών 
ιερομόναχων Καλλινίκου, §κ πό?.εως Λαρίσσης και εκ μονής τών μετεώρων 

τής μεταμορφώσεως έν μηνή άπριλίφ θ ». 

Στάχωσις βυρσίνη· 

50 

Χαρτ. 8. 0,20X0,15. σελ. 412. 

Μουσικόν άκέφαλον (;). 

Περιέχει χερουβικά, κανονικά, δοξολογίας, εωθινά, το «Μακάριος ανηρ», 

κεκραγάρια, ιδιόμελα κ.ά. τονισθέντα υπό διαφόρων διδασκάλων. 

Στάχωσις βυρσίνη. 

51 

Χαρτ. 8 μεγ. 0,29X0,21. φύλλ. 383. XV. 

1 (φ. 1). «’^ίΤίστολθ άόελφοϋ ηρός τινα γέροντα, Περί νηστειών 

καΐ καταλύσεων δεσποτικών και λοιπών εορτών». 

“Αρχ. Πάτερ άγιε, παρακαλώ τήν εν κυρίφ αγάπην σου... 

"Επεται ή άπάντησις, άρχομένη οΰτω: 

Προσήκει παντί χριστιανφ... 

2 (φ. 4 β'). « Νομοκάνονον σύν Θεφ περιέχων συνοπτικώς, δλους τούς 

κανόνας τών άγιων καί οικουμενικών επτά συνόδων τών αγίων αποστόλων, 

τοΰ άγιου Βασιλείου και ετέρων θεοφόρων πατέρων έρμηνευθέντος.·.». 

Κολοβός έν ταΐς λέξεσι: «...τόν άξιον Ιερωσυνης, μην κωλΰεσθαι εις 

κλήρον προβιβάζεσθαι είπερ...». 
3 (φ. 8). «*Ε^ήγ'ηαις Θεοφυλάκχου άρχιεπισκόηου Βουλγαρίας εΐς 

τό κατά Ματθαίον άγιον εύαγγέλιον». 

Έπεται καΐ ή τών λοιπών τριών ευαγγελίων ερμηνεία μετά σχετικών 

έν έκάστφ προ?ιεγομένων. 

Έν αρχή ό κώδιξ καθίσταται ολίγον δυσανάγνωστος λόγφ φθοράς έκ 

νοτίας. 

Έν φΰλ. 383 β', φέρονται ταΰτα ; 

«βαρσάμι, καί βαρσαμή πάλκο μαρούδα γεργάκι· έτοΰτω το χαρτί το 
αςτυέροσαν οϊ άνοθεν γεγραμένοι εις τήν αγία άνα διαμνιμόσινόν τους, καί 

μιδίς αποξενόσι αυτό άπο αυτήν». 

Στάχωσις βυρσίνη μετά πορπών απλών. 

Ή τοΰ ίεροΰ Θεοφυλάκτου ερμηνεία έξεδόθη: 
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«Θεοφύλακτου Αρχιεπισκόπου Βουλγαρίας ερμηνεία εις τά τέσσαρα 
Ευαγγέλια. Κοπιαε Μ.Β.ΧίνΙΓ», και υπό “Ιωσήφ ΧκαΟάρου, άπλοποιη- 

■θεϊσα, έν “Αθήναις 1865. “Αγνοουμεν έτέραν εκδοσιν. 

52 ^ 

Χαρτ. 8 μεγ. 0,27X0,20. φΰλλ. 213. XVI. 

«ΔανΙδ Προφήτου καί Βασιλέως, Μέλος»» 

Τό "ψαλτήριον ανήκεν είς τον όσιον Διονύσιον (ϊδ. κώδ. 22) τον Ρή· 
τορα, χρησιμοποιούμενου παρ* αυτοΰ. 

Περιέχει καΐ τάς -θ' φδάς, μεό’ ας, έν φυλ. 211, στίχοι 15, ών ή αρχή : 

«Δαβίδ μέλη δε μουσικής αποκρύφου 
σύ μέν δι“ αυτής, και θανων ζής των λόγων. 

Τ έλ. ’Ώ τίς τοσαΰτην εΰρεν άνθρώπων χόριν 
εί μή σύ τήν πρεπουσαν ανθρώποις χάριν». 

*Εν φυλ, 212 ί «προσευχή Μανασσή βασιλέως τής Ίουδαίας». 

’Άρχ. Κύριε παντοκράτορ ό Θεός των πατέρων ημών... 
Έν αρχ. και τέλ. άνά τρία φύλλα αγραφα ανευ αριθμού. 

Έν δέ φύλ. 213 β' φέρεται ή εξής νεωτέρα; χειρί σημειωσις: 

«Τώ παρόν ψαλτίρηον υπάρχει τού οσίου και Οεοφόρου πατρός ημών 
διονυσίου τού ρήτωρος τού άσκήσαντος έν τφ όρει του άθω’ και άφιερώθη 
παρά τού μαθητου αύτού, εις τήν μονήν τής άγιας άννης είς ωφέληαν των 
ασκούμενων αδελφών* και εϊτις τό αποξενώσει δς εχει τάς άράς των τιη' θεο- 

φόρων πατέρων ήμών’ και αυτού τού αγίου πατρός ήμών άθανασίου τό έπι- 
τήμιον». 

Ή γραφή τού κωδικός είναι λαμπρά, ή δέ στάχωσις αυτού διά βυρσί- 
νης μετά πορπών απλών. 

Χαρτ. 8 μεγ. 0,31X0,21. φύλλ. 390- ΧΥΠ. 

1 «Τού σοφωτάτου καΐ λογιωτάτου κυρού ΜάξΙμου ίερομονάχου χοϋ 
Πελοηοννησίου, ΔιδαχαΙ εις τάς Κνριακάς τον ολου ένιαντοϋ άρχόμε* 

ναι από τής Κυριακής τού Τελώνου και τού Φαρισαίου». 

Έκ τούτου φαίνεται ότι άντεγράφη ό ύπ* άριθ. 5 κώδιξ, έν φ ίδε λεπτό* 

μερείας. 

Προτάσσεται δ πίναξ, είτα φύλ. εν ά'γραφον και τό προοίμιον φέρον 
εν τελεί τάδε: 

«,αχιδ' μαρτίορ ζ', εις Ιωάννινα». 
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Αί δμιλίαι ανέρχονται είς νη' ώς έν τώ 5^ κώδικι, τό δε 347 α' φύλ¬ 

λου, έν φ λήγουν αί δμιλίαι, έχει άποκοπή τό ήμισυ περίπου, έπιφέρον ώς 
έτι έμφαίνεται άφιερωτικήν σημείωσιν. ΈπΙ δε τής β' οφεως φέρει τό ένα- 

πομείναν μέρος τά εξής: 

«Τό παρόν κυριακοδρομίου άφιερώθη είς τό κυριακόν τής αγίας άννης, 

έν έτει ,ζρξ' (=1652), και εϊτις τό αποξενώσει, άς έχη άντίδικον τήν πανα¬ 

γίαν καΐ τήν μητέρα αυτής». 

2 (φ. 348). «Προοίμιον πάνυ ωραΐον εις τά ένδεκα εωθινά* συγγραφέν 
είς απλήν φράσιν παρά τίνος ευτελούς Σεραφείμ ίερομονάχου, τού έλλανικού». 

’Άρχ. Διηγήται ήμΐν, αδελφοί, δ μέγας έν προφήταις θεόπτης Μωυσής... 

Και ούτως έπεται ή έρμηνεία είς τά ένδεκα έωθινά. 

Έν τέλ. «Θεού τό δώρον καί Σωφρονίου πόνος /ζρμη' (=1640)», καί 
φύλλου έν άγραφον. 

Στάχωσις βυρσίνη. 

54 

8 μεγ. 0,295X0,210. φύλλ. 400. XVIII. 

1 (φ. 1). «Πρόλογος τής βίβλου των γερόντων δ ?νεγόμενος παρά¬ 

δεισος», 

"Αρχ. *Εν τήδε τή βίβλφ άναγέγραπται ενάρετος άσκησις και θαυμα¬ 

στή βίου διαγωγή... 

2 (φ. α', β'). «Παραινέσεις αγίων πατέρων είς προκοπήν τελειότητος». 

"Αρχ. Ήρώτησέ τις τόν άββάν “Αντώνιον λέγων... 
3 (φ. λγ'). “Ότι δει τήν ήσυχίαν -πάση σπουδή μεταδιώκειν». 

“Αρχ. Είπεν δ άββάς “Αντώνιος* ώσπερ οί ίχθΰες... 
4 (φ. με', β'). «Περί κατανύςεως»· 

’Άρχ. Είπεν δ άββάς Αντώνιος* προ οφθαλμών εχοντες... 
5 (φ. οδ', β'). «Περί εγκράτειας* και ότι...», 

’Άρχ. Αδελφοί τινές έρωτήσεως χάριν... 
6 (φ. Ηγ', β")· «Διηγήματα διάφορα προς ασφάλειαν των έκ τής πορ¬ 

νείας επανισταμένων πολέμων». 

’Άρχ. Είπεν ο άββάς Αντώνιος* λογίζομαι... 
7 (φ. ρις·', β'). «Περί ακτημοσύνης και πλεονεξίας». 

’Άρχ. Αδελφός άποταξάμενος τφ κόσμφ... 

8 (φ. ρκζ'). «Διηγήματα διάφορα, προς υπομονήν και ανδρείαν ημάς 
άλείφοντα». 

’Άρχ. Ό άββάς “Αντώνιος καθεζόμενος ποτέ... 

9 (φ. ρνδ'). «ΠεοΙ τού μηδέν προς επίδειξιν ποιεΐν». 

’Άρχ. “Ήκουσε ποτέ δ άββάς “Αντώνιος... 
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10 (φ, ρξα', β'). «“Οτι φυλάττεσΟαι χοή του μηδένα κριναι». 

’Άςχ. *Αδελφφ ποτέ συνέβη πειρασμός... 

11 (φ. ρο', β'). «Περί διακρίσεως». 

'Άρχ. Εΐπεν ό όββας Άντώνιος’ είσι τινές... 
12 (φ. σισ'). «Περί του δεϊν πάντοτε νήφειν». 

’Άρχ. Είπεν δ άββάς Αντώνιος* οίδα μονάχους... 

13 (φ. σκς'', β'). «Περί του άδιαλείπτως και νηφόντως πςοσευχεσθαι». 

"Αρχ, ’Έλεγον περί του Αρσενίου... 

14 (φ. σλθ', β'). Περί ΰπακοης». 

’Άρχ. Εΐπεν ό άββάς Αντώνιος* οτι ή υπακοή... 

15 (φ. σμ·θ'). «Περί ταπεινοφροσύνης». 

*Άρχ. Ό άββάς Αντώνιος άτενίσας είς το βάθος των τοϋ Θεοΰ κρι¬ 

μάτων... 

16 (φ. σο', β'). «Περί άνεξικακίας και πραότητος». 

’Ά ρ χ. Παρέβαλον, αδελφοί, προς τον άββάν Αντώνιον... 

17 (φ. σοζ', β'). «Περί αγάπης». 

’Άρχ. Εΐπεν ό άββάς Άντώνιος' εγώ οΰκέτι φοβούμαι τον Θεόν..· 

18 (φ. σπδ', β'). «Περί διορατικών». 

’Άρχ, Τφ άββφ Άντωνίφ άπεκαλυφθη... 

19 (φ. τις-', β'). «Περί σημειοφόρων άγιων γερόντων». 

’Άρχ. ό άββάς Δούλάς... 
20 (φ. τκβ'). «Περί πολιτείας ενάρετων άναχωρητών». 

’Άρχ. Διηγήσατο 0 άββάς Δούλάς λέγων... 
Μεταξύ των φύλλων τλδ'-τλε' φαίνεται διακεκομμένη ή συνέχεια τής 

διηγήσεως* ίσως ελλείπει φύλλον. 

21 (φ. τλς-'). «Αποφθέγματα άγιων γερόντων, έν ασκήσει γηρασάν- 

των...». 

’Άρχ. Ήρώτησέ τις γέροντα... 

22 (φ. τλζ', β'). «Διάλεξις γερόντων προς άλλήλους». 

’Ά ρ χ. Πώς δει είναι τον μοναχόν έν τφ κελλίφ ;... 
23 (φ. τμα', β'). «Έρώτησις νεωτέρου, προς Θηβαίον γέροντα, πώς δει 

καθίσαι έν τφ κελλίφ και έπΐ θεωρίας». 

’Άρχ. Ήρώτησεν αδελφός γέροντα... 
24 (φ. τμβ'). «Επτά κεφάλαια άπέστειλεν ό άββάς Μωϋσής προς τον 

άββάν Ποιμένα, και ο φυί^άττων αύτά §ύεται από πάσης κολάσεως». 

’Άρχ. Όφείλει ό μοναχός... 
25 (φ· τμγ', β'). «Του αυτού, Περί αρετών, κεφάλαια, ιβ'». 

Ά ρχ. *0 φόβος τού Θεού... 
26 (φ. τμς-', β'). «Διηγήματα διάφορα, του άββά Δανιήλ τού σκη- 

τιώτου». 
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’Ά οχ. Ούιος δ άββάς Δανιήλ... 

27 (φ. τμη'). «Περί τοΰ άββά Μάρκου του σαλοΰ». 

’Άρχ. Τούτφ τφ μαθητή αυτού... 
Τοϋτο και τά επόμενα εισι τά ως άνω διάφορα διηγήματα τοΰ άββά 

Δανιήλ, έχοντα ουτω : 

«Περί τοΰ από δμμάτων. —"Άλλοτε πάλιν δ άββάς δανιηλ.-.»- 

«Περί τίνος αγίας καΐ σώφρονος κόρης.—·'0 αυτός άββάς Δανιήλ...». 

Πρόκειται περί τής αγίας Θωμαίδος, άλλα παραλλάσσει τοΰ εν τφ Συνα- 

ξαρίφ υπομνήματος, ’ίδ. 14 "Απριλίου. 

«Περί τής προσποιούμενης μεθύειν. — Άνέβη ποτέ δ άββάς Δανιήλ...». 

«Περί τοϋ λατόμου.—"Άλλοτε πάλιν γέγονε κατά τήν Θηβαΐδα...». 

Πρόκειται περί τοΰ οσίου Εύλογίου. 

«Περί άργυροπράτου άνδρονίκου καΐ τής γυναικός αύτοΰ αθανασίας. — 

*Ην τίς άργυροπράτης...». 

Οΰτοι εισιν δ όσιος Ανδρόνικος και ή σύμβιος αύτοΰ Αθανασία, περί 

ών ’ίδ. τήν θ' "Οκτωβρίου. 

«Περί τής Πατρικίας. — Εύνοΰχος τις έμενε...». 

28 (φ. τξς·', β') «Διηγήματα περί των έν Σινά αγίων πατέρων». 

Ά ρ χ. Δύο τινές των πατέρων τοΰ αγίου όρους σινά... 

Μεταξύ των διηγημάτων διακρίνονχαι, «Τοΰ άββά Ιωάννου ήγουμένου 
τοΰ σινά», «Περί τοΰ άββά γεωργίου τοΰ άρσελαΐτου», «Περί τοΰ άββά στε¬ 

φάνου», «Περί τοΰ άββά ιωάννου του σαβαίτου», «Περί τοΰ αββά ορεν- 

τίου», κ.ά. 

29 (φ. τπ'). «Περί πολιτείας και βίου ενάρετων». 

’Άρχ. Είπε γέρων ότι εισι τινές... 
30 (φ. τπς·'). «Θαύμα γενόμενον εν τή εΐκόνι τοΰ κυρίου ήμων Ίησοΰ 

Χρίστου, έν τοΐς χαλκοπρατίαις». 

- ’Άρχ. Έν τοΐς χρόνοις Μαυρίκιου τοΰ βασιλέως... 
’Ίδ. πεζογράφον Δαμασκηνόν, Κυριακή Όρθοδοξίας. 

31 {φ. τπη') «Παραίνεσις προς τούς θέλοντας σωθήναι μοναχούς ώς έν 
συνόπτφ* τοΰ έν έπισκόποις λογιοτάτου κυροΰ Δαμασκηνού* λιτής και ρεν- 

δίτης και προέδρου πολιανής». 

’Άρχ. Αδελφοί και πατέρες, επειδή τον κόσμον άφήσαμεν... 

Οΰτος εΐναι δ πεζογράφος Δαμασκηνός δ υποδιάκονος, δ μετά ταΰτα 

άρχιερατεύσας. 

32 (φ. τ^^ε'). «Έκ τοΰ οσίου πατρός ημών Νήφωνος κεφάλαια ώφέ* 

λιμα». 

’Ά ρ χ. Ό μακάριος και δούλος τοϋ Θεού, δ όσιος πατήρ ήμών Νήφων... 
Έκ τοΰ 400°® φύλλου σώζονται 0,075 μόνον, τό δέ υπόλοιπον αύτοΰ 

μέρος έχει άποκοπή καθέτως. 
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Προτάσσεται ό πίναξ, εν δέ τχί άνω φ<? α' φυλλου υπάρχει εντετυ* 

πωμενη ή αρχαία της σκήτης σφραγίς. Πρβλ. κώδ. 10. 

Στάχωσις απλή. 
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Χαρτ. 8. μέγ. 0.265X0,191. σελ. 546- XVIII 

1 (σ. 1). «ΠροΛογος τής βίβλου των αγίων γερόντων ήτις ίνέγεται 
^π:α^άδ€ι^ος», 

’Άρχ. Έν χήδε τή βίβλφ άναγέγραπται... 

2 (σ. 2). Του έν άγίοις πατρός ήμών Αθανασίου του μεγάλου πατριάρ- 

χου Αλεξάνδρειάς, Λόγοι διά κεφαλαίων προς τάς έντολάς του Θεού πάσι 
άποταξαμένοις καΐ -θέλουσι σωθήναι». 

*Άρχ. Αγαπητοί, φροντίσωμεν τής σωτηρίας ήμών... 

3 (σ. 8). «Παραινέσεις των αγίων πατέρων είς προκοπήν τελειότητος». 

Ήρώτησέ τις τον άββαν Αντώνιον·.. 

4 (σ. 14). «Περί κατανυξεως». 

Αρχ. Είπεν ό άββάς *Αντώνιος' προ οφθαλμών εχοντες... 
'Έπονται τά κεφάλαια «Περί εγκρατείας» κλπ., άχρι του «Περί αγά¬ 

πης», ως εν ιφ άνωτέρψ κώδικι, πλήν φδε είσΐ συντετμημένα. 

5 (σ. 77) «Παραίνεσις και διδαχή προς τούς κατά μόνας ησυχάζοντας· 

διαλαμβάνει δέ καΐ περί τοΰ βίου τών αγίων μαρτύρων και άλλα ετερα* ετι 
δε καΐ περί νηστείας και εγκρατείας». 

"Αρχ. "Αδελφέ, ύπόμεινον διά τον κύριον... 

6 (σ. 92). «Αρχή τής β' ΰποθέσεως* περί ευχής καΐ φαλμφδίας κεφά¬ 

λαια διάφορα υπό άγιων πατέρων και διδασκάλων ρηθέντα». Χρυσοστόμου. 
Αρχ. Μέγα δπλον ευχή... 

Αποσπάσματα έκ τών λόγων Βασιλείου Μ., Έφραίμ, Θαλασσίου, Δια¬ 

δόχου, Κλίμακας, Μαξίμου, Τσαάκ, Χρυσοστόμου. 

7 (σ. 107). «Διάλεξις γερόντων πρός άλλήλους περί λογισμών». 

’Άρχ, Καλόν έστι κτίσασθαι δύο χιτώνας.·. 

Έπονται: Περί εργόχειρου και φιλαργυρίας - Περί προσευχής - Περί 
τής τοΰ Θεοΰ φιλανθρωπίας — Έκ τοΰ πνευματικού βίου-"Οτι δεί τόν 
μοναχόν είναι ώς στρατιώτην έν παρατάξει - Διάφοροι ερωταποκρίσεις - Περί 
ταπεινοφροσύνης-Περί υπομονής και άλλα ασκητικά τινα κεφάλαια, ειλημ¬ 

μένα πάντα έκ τών ως άνω διαληφθέντων αγίων πατέρων καΐ άλλων, έκ 
λόγων έκδεδομένων. 

8 (σ. 141). «Τοΰ οσίου πατρός ήμών Μάρκου. Περί νόμου πνευματικού». 

"Αρχ. Επειδή πολλάκις έβουλήθην γνώναι... 
Πδ. έν «Φιλοκαλίφ». 
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Ακολουθούν ωσαύτως άσκητικαι τινές έκ τών Πατέρων παραινέσεις. 

9 (σ. 157) «Τοΰ όσιου καΐ θεοφόρου πατρός ήμών "Αντωνίου τοΰ μεγά¬ 

λου, Λόγοι ψυχωφελείς περί τοΰ μή δειλίαν τοΰ διαβόλου πειρασμούς». 

"Αρχ. Μία γοΰν τών ήμερων προσελθών... 

Καί τινα έκ πατερικών λόγων τεμάχια. 

10 (σ. 181). «Τοΰ έν άγίοις πατρός ήμών Ίωάννου τοΰ Χρυσοστόμου, 

*Εκ τής πρός Θεσσα?ιθνικεϊς α επιστολής λόγοι η'». 

"Αρχ. Τούτο γάρ ΰμΐν λέγομεν έν λόγφ κυρίου. 

Μεθ* δ «Έτερα αποφθέγματα τών οσίων πατέρων». 

11 (σ. 192). «Τοΰ μακαρίου "Εφραίμ, Λόγος περί τής ανυπόκριτου 
αγάπης». 

”.\ρχ. "Αγαπητοί, μή προτιμησώμεθα... 

Έπονται τεμάχια λόγων έκ τών αγίων "Αναστασίου 2ιναΐτου, Μακα¬ 

ρίου, "Εφραίμ, Χρυσοστόμου, Βασιλείου τοΰ Μεγάλου, Νείλου, "Αθανα¬ 

σίου, Θεολόγου, μεθ" ών «"Εντολή τοΰ οσίου πατρός ήμών Στεφάνου τοΰ 
Σαβαΐτου». 

’Άρχ. Ό πρώτος λόγος τοΰ άββά Στεφάνου... 

12 (σ. 225). «Τοΰ έν άγίοις πατρός ήμών "Ιωάννου τοΰ Χρυσοστόμου, 

"Ομιλία* περί τοΰ πώς δει Ιπιμέλειαν ποιεΐσθαι τής Ιδίας ψυχής καΐ δτι τά 
μέγιστα ώφελεϊ ή εν νυκτί προσευχή, έν φ καΐ περί μετανοίας». 

"Άρχ. Μέγα έστί κακόν, αδελφοί, τό άγνοεϊν τάς γραφάς... 

13 (σ. 236). «Συμεών τοΰ Θαυμαστού ορούς, Περί τοΰ άεΐ έν νφ εχειν 
την ήμέραν τής εξόδου αυτού». 

’Άρχ. ’Ίστε, αδελφοί μου... 

14 (σ. 239). «Αναστασίου μοναχού τοΰ Σινά όρους, Λόγος περί τής 
αγίας συνάξεως' και περί τοΰ μή κρίνειν καΐ μή μνησικακεϊν». 

’Άρχ. ΆεΙ μεν ή τοΰ άγίου πνεύματος χάρις... 
".Ασκητικά κεφάλαια, μεθ* ά ί 

15 (σ. 256). «Εκλογή τών θεσπεσίων πατέρων έκ τών θεοπνεύστων 
γραφών πάνυ ωφέλιμος». 

’Άρχ. Ή τών αληθινών χριστιανών πίστις... 
16 (σ 260). «Περί τοΰ σφραγίσαντος τόν δαίμονα εις τό σταμνί" πάνυ 

ωφέλιμον». 

"Άρχ. Διηγήσατο ήμίν ό άββάς Πίωρ... 

17 (σ. 265). «Περί τοΰ Μαργονίου’ περί ύπακοής παραβολή». 

"Άρχ. Φοιτητής φησί μεγάλου τίνος τών γερόντων... 
18 (σ. 268). «Τοΰ μακαρίου Έφραίμ, Λόγος περί τής άνυποκρίτου 

αγάπης». 

"Άρχ. Αγαπητοί, μή προτιμησο)μεθα... 

Έπονται παραίνεσις και τεμάχια λόγων τοΰ άββά Ήσαίου, «Έτερα 

I 
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διάταξις θαυμαστή τοΐ3 αυτοΰ-Ισαάκ τοΰ Συρου-Τοΰ αγίου Ισιδώρου 

Του αγίου Ιακώβου» κ.ά. 
19 (σ. 282). «Εκλογή υπό θείων πατέρων έχ τής θεόπνευστου γραφής· 

πάνυ άφέλιμος». 
°'Αρχ. Πρώτον δει πιστδυειν... 
20 (σ. 289). «Τοΰ οσίου καΐ θεοφόρου πατρός ήμών Έφραΐμ τοΰ 

σΰρου, Μακαρισμοί πάνυ ωραίοι». 

’Άρχ. Μακάριος ος γέγονεν ολος έλεΰθερος... 
Συνέπονιαι: «Τοΰ αΰτοΰ δσίου πατρός ήμώνΈφραίμ, "Ετεροι μακαρι¬ 

σμοί, προς νουθεσίαν πολλών». 

’Άρχ. Μακάριος β: μισήσας... 
"Επεται, «Τοΰ αΰτοΰ αγίου». 

’Άρχ. ΕΙπεν ο άγιος Έφραίμ... 

"Ετερα αποσπάσματα τοΰ άββά Ισαάκ, έκ τοΰ Πατερικοΰ, εκ των 

*Ασκητών τοΰ Μ. Βασιλείου. 
21 (σ. 306). «Τοΰ οσίου καΐ θεοφόρου πατρός ημών ΈφραΙμ τοΰ 

Σΰρου, Λόγος προς διόρθωσίν των έμπαθώς διαγόντων και τιμάς άπαι- 

τοΰντων». 

“Άρχ. Αγωνιώ, άδελφοί μου... 
"Επονται: «Τοΰ αΰτοΰ, Περί κατανυξεως», «Τοΰ αΰτοΰ, Περί φόβου 

Θεοΰ», «Τοΰ αΰτοΰ κατά μίμησιν των Παροιμιών». 

22 (σ. 341). «Τοΰ όσιου καΐ θεοφόρου πατρός ήμών ΈφραΙμ τοΰ Σΰ¬ 

ρου, Λόγος περί αρετών και κακιών». 
“Α οχ. Μακαρίζω τήν υμών ζωήν... 

Συνέπονται: «Τοΰ αΰτοΰ, Περί φόβου Θεοΰ-Περί άφοβίας Θεοΰ- 

Περί αγάπης-Περί τοΰ μή εχοντος αγάπην-Περί μακροθυμίας-Περί τοΰ 
μή εχοντος μακροθυμίαν-Περί υπομονής - Περί άοργησίας-ΠερΙδξυχο- 

λίας “ Περί πραότητας — Περί πονηριάς ~ Περί αλήθειας — Περί τΙίευδους 
Περί ΰπακοής - Περί ανυποταξίας και γογγυσμοΰ ~ Περί τοΰ μή εχειν ζήλον 
ή φθόνον-Περί φθόνου και ζήλου - Περί τοΰ μή είναι λοίδωρον, και τοΰ 

άββά Κασσιανοΰ - Περί εγκράτειας». 

23 (σ. 359). «Τοΰ όσιου και θεοφόρου πατρός ήμών Τωάννου τοΰ Δα¬ 

μασκηνοί, Λόγος -ψυχωφελής και θαυμάσιος τους τή ασκητική μεχερχομένους 

πολιτείο:». 
’Άρχ. Ίστέον δτι διπλούς Ιστιν ό άνθρωπος... 

Μδε «Φιλοκαλίαν». 
Και «Έκ τής δευτέρας επιστολής τοΰ άγιου Μάρκου». 

24 (σ. 399). «Εκλογή έκ διαφόρων άγίων' τά πλεΐστα δέ τοΰ έν άγίοις 

πατρός ήμών Τωάννου τοΰ Χρυσόστομου* εις κεφαλαία ρ ». 

"Αρχ. Προ πάντων φοβοΰ τόν Θεόν... 

Εΐτα ποικίλα ασκητικά και διδακτικά κεφάλαια ερανισθέντα εκ διαφό¬ 

ρων, τά πλεΐστα δε έκ τοΰ άγιου Έφραίμ. 

25 (σ. 537). «Τοΰ όσιου και θεοφόρου πατρός ήμών Μαξίμου τοΰ Όμο- 

λογητοΰ, Κεφάλαια περί άγάπης Θεοΰ». 

’Άρχ. *Αγάπη μέν έστί διάθεσις ψυχής αγαθή... 

"Ιδε έν «Φιλοκαλίφ». 

Έν τελεί, μετά τό παράφυλλον, προστίθενται φύλλα τρία ήμιεφθαρ- 

μένα, εν οις αναγράφεται ποικιλία ευσεβών παραινέσεων. 

*0 κώδιξ ενιαχού σητόβρωτος, ή δέ στάχωσις αΰτοΰ απλή. 
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Χαρτ. 8 0,199X0,140- σελ. 548. ΧΥΠΙ. 

«'Ζστορία ψυχωφελείς έκ τής των Τνδιάνων Αιθιόπων χώρας τής 

ινδών λεγάμενης, ποός την άγίαν πόλιν μετενεχθεΐσα, διά *Ιωάννου μοναχοΰ 
Δαμασκηνού, άνδρός τίμιου και ενάρετου, μονής τοΰ αγίου Σάββα, διηγού¬ 

μενη τόν βίον Βαρλαάμ παί ’Τωάσαφ». 

“Α ρ χ. "Οσοι πνεΰματι Θεοΰ άγονται... 
Προτάσσεται τό προοίμιον διά στίχων Ιαμβικών, ών ή άρχή : 

Φαιδρός δ χρυσός, φαεινοί οι αστέρες, 

φεγγοβολάς τε, ςρωσφόρος ή σελήνη 
και δ ήλιος άκτινοφωτοφόρος 

Τελ. Πατέρα, Λόγον και τό άγιον Πνεύμα 
την μίαν θεότητα εις τούς αιώνας. 

ΕΙσΙν έν ολφ 87 στίχοι, έν έπανθοΰση γλαφυρότητι, μεθ* ών φΰλλον εν 
άγραφον. 

Έν άρχή, έν παραφΰλλφ β', τάδε: 

«Άφιερώθη ή παρούσα βίβλος εις τό κυριακόν τής πανενδόξου Θεοπρο- 

μήτορος αγίας άννης* καί οί ταΰτην άναγινώσκοντες ύπερεΰχεσθε τής σωτη¬ 

ρίας τοΰ άφιερώσαντος' δ'στις δέ καΐ οποίος αποξενώσει ταΰτην έκεΐθεν, 

έχέτω την άγίαν άνναν άντίδικον». 

Έν τελεί: «Έν έτει σωτηρίφ ,α-ψοε' έν μηνί, ιανουαρίφ διά χειρός 
Ιλαχίστου Ιερομονάχου διονυσίου Καλλιουπολίτου», μεθ*δ φύλλα τρία άγραφα 

άνευ αριθμών. 

*Η Ιστορία των οσίων Τωάσαφ καί Βαρλαάμ έξεδόθη μετά τής ακο¬ 

λουθίας αυτών ποιηθείσης υπό *Αγαπίου Κρητός παρά Σωφρονίου *Αγιορεί- 

του, *Αθήναι 1884. Συντμηθεϊσα δέ καί άπλοποιηθεΐσα υπό τοΰ αΰτοΰ 
Αγαπίου έν «Παραδείσου» και έν τφ Αΰγοΰστφ τοΰ Δουκάκη τή κφ'. 
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Χαρτ. 8. 0,225X0,155. φΰλλ. 512. XVIII. 

1 (φ. 1). «Του οσίου και μεγάλου πατρός ήμών Συμεών τον νέου Θεο- 

λόγου, ήγουμενου και πρεσβυτέρου της μονής του αγίου Μάμαντος τής £υ· 
λοκέρκου, Λόγος ζ', περί των δουλευόντων Θεφ τίνες εισίν και οποίοι καί 
ποταποί' και τις Ιστιν δ μετανοων...». 

"Α ρ χ. “Επειδήπερ οσον από τοΰ ·θείου βαπτίσματος... 
2 (φ. 19, β'). «Τοΰ οΰτοΰ, Περί τής ζωοποιού νεκρώσεως τοΰ Ίησοΰ 

και Θεον, τής αεί γενομένης εΰαισΟήτως εν τοΐς τελειοις και οτι ή κτήσις 
των άρετών αίματι Αγοράζεται·., λόγος ια'». 

“Άρχ. Τά τής ζωοποιού νεκρώσεως... 
3 (φ. 41). «Έκ των τοΰ Συμεώνος τοΰ εΰλαβοΰς κεφάλαιά τινα πρα¬ 

κτικά και θεολογικά’ λόγος κβ^». 
"Αρχ. 'Ο μή την εικόνα τοΰ κυρίου ήμών... 
4 (φ. 47). «Τοΰ αΰτοΰ νέου Θεολόγου, Περί των οίομένων άγνώστως 

εχειν εν έαυτοΐς τό πνεΰμα τό άγιον... λόγος ε ». 

’Άρχ. Ιδού και πάλιν Ιγώ·.. 
5 (φ. 62, β'). «Τοΰ ηύτοΰ, Ευχαριστία προς τον Θεόν υπέρ ών ήξίωτο 

δωρεών... λόγος ιζ'»· 
“Αρχ. Ευχαριστώ και προσκυνώ·.. 
6 (φ. 70). «Τοΰ αΰτοΰ εις τό ρητόν τό λέγον τοΰ αποστόλου* έξαγορα- 

ζόμενοι τον καιρόν δτι αι ήμέραι εισι’ και πώς έζαγοραζεται τις φρόνιμός 
τον καιρόν τής παρουσης ζωής* λόγος ιβ ». 

*Ά ρχ. Οΰδέν ούτως ετερον... 
7 (φ. 76). «Τοΰ αΰτοΰ, Περί αγάπης και πιστεως, και δπως τις εγκώ- 

μιον γίνεται τής τοΰ Θεοΰ αγάπης και περί ελλαμψεως και ■θεωρίας φωτός, 
καί μυστικής ομιλίας τοΰ πνεύματος* λόγος η'». 

’Άρχ. ΕΙ δοκεΐ τοίνυν άκοΰσωμεν... 
8 (φ. 82). «Τοΰ αΰτοΰ, Περί τής φοβέρας τοΰ κυρίου ήμερος καΐ τής 

μελλούσης κρίσεως* καί οτι προ τοΰ θανατου εν ήμΤν ενθεν ηδη καθαιρομε- 

νοις ένεργεΐται... λόγος ι 
’Άρχ. Πολύς, ήμίν, Αγαπητοί... 
9 (φ. 116, β'). «Τοΰ αΰτοΰ, Τίς ή έπΙ τφ πατρί τούΐφ γενομένη αλλοίω- 

σις' καί πώς καθαρθεις εις άκρον ήνώθη τφ Θεφ... λόγος β »■ Ο λογος δια 
στίχων. 

*Ά ρχ. Τίς ή άμετρος εΰσπλαγχνία σου σώτερ; 
Πώς ήξίωσας μέλος σόν με γενέσθαι; 

10 (φ. 120). «Τοΰ αΰτοΰ, Τίς δ μοναχός, και τίς ή εργασία αΰτοΰ, καί 
οιον ύψος ούτος δ θείος πατήρ θεωρίας ανήλθε* λόγος γ'». 
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Καί οΰτος στιχουργικός. 

"Αρχ. Μοναχός οστις αμιγής έστι κόσμφ 
καί αεννάως δμιΐνεϊ Θεφ μόνφ. 

11 (φ. 120, β'). «Τοΰ αΰτοΰ, Περί τοΰ ένός κατά πάντα τής τρισυπό¬ 

στατου θεότητας θεολογία... λόγος ιβ'». 

'Ωσαύτως διά στίχων. 
*Άρχ. Πώς α ποτέ ήφάνισας, εν εμοί πάλιν ζώσι 

καί σκότους με καί θλίψεως έμπιπλώσι, Θεέ μου. 
12 (φ. 124). «Προτροπή εις μετάνοιαν" καί πώς τό θέλημα τής σαρκός 

τφ θελήματι τοΰ πνεύματος ένωθέν, θεοειδή τόν άνθρωπον απεργάζεται* ιγ'». 

Στιχουργικός. 
’Άρχ. Κλαίω καί κατανύσσομαι δτσν τό φως μοι λάμψη 

καί ϊδω την πτωχείαν μου καί γνώ τό ποΰ υπάρχω. 
13 (φ. 126, β'). «Τοΰ αΰτοΰ, *Ότι δ φόβος γενν^ χήν Αγάπην, ή δέ 

αγάπη έκριζεΐ τόν φόβον από τής ψυχής... λόγος ιζ'»· 

ΚαΙ οΰτος ώς καί εφεξής διά στίχων. 
*Άρχ. Πώς υμνήσω, πώς δοξάσω, πώς αξίως εΰφημήσω 

τόν πολλά παραδραμόντα αμαρτήματα Θεόν μου. 
14 (φ. 138). «Διδασκαλία συν θεολογίρ:, περί των ενεργειών τής αγίας 

αγάπης... λόγος ιη'». 
*'Λρχ. Τίς έξισχύει, δέσποτα, περί σοΰ διηγεισθαι; 

οί αγνοοΰντες σφάλλονται μηδέν ολως ειδότες. 

15 (φ. 143, β'). «Διδασκαλία συν θεολογία* έν ή καί περί ίερωσΰνης 
άμα καί απαθούς θεωρίας* ιθ'». 

"Αρχ. Πώς σου εξείπω, δέσποτα, τά θαυμαστά καί ξένα, 
πώς λόγφ διηγήσομαι σών κριμάτων τά βάθη. 

16 (φ. 148). «Ευχαριστία και έξομολόγησις σύν θεολογίςι, καί περί δω¬ 

ρεάς καί μετουσίας πνεύματος άγιου* κ'». 
’Ά ρχ. *Ώφθης δι* εμέ επί γης εκ παρθένου 

δ προ αΐύ3νων Αόρατος υπάρχων. 
17 (φ. 154). «Ευχαριστία σύν θεολογία καί περί ών ή θεία χάρις τοΰ 

πνεύματος διά των ενεργειών ωνόμασται* κβ ». 
"Άρχ. Τί τό καινόν μυστήριον, δέσποτα των Απάντων, 

δς εις εμέ τόν άσωτον Ιπιδείξω καί πόρνον. 
18 (φ. 158, β'). «Περί τής Ακατάληπτου καί απερίγραπτου θεότητας 

ακριβής θεολογία... κγ'». 
’'.4οχ. τριάς ή κτίστης πάντων, ώ μονάς αρχικωτάτη, 

ώ Θεέ μου, μόνε μόνφ, απερίγραπτε τή φύσει. 
19 {φ. 167). «Δι* ών εξομολογούμενος εν τφ παρόντι γράφει λόγφ δεί- 

κνυσι τό βάθος τής εαυτοΰ ταπεινώσεως... κδ'». 
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’Άρχ. Δίδου μοι, Χριστέ, καταφιλεΐν σούς πόδας, 

δ(δου μοι τάς σάς «ατασπάζεσθαι χεΐρας. 
20 (φ. 177). «Περί τής ν^'νομένης -θεωρίας αύτφ τοΐ θείου φωτός* και 

δπως τό θειον φως ού καταλαμβάνεται υπό σκότους... κε'». 

“Αρχ. Πώς διαγράψω, δέσποτα, προσώπου σου τήν θέαν, 

πώς εϊπω την άνέκφραστον θεωρίαν του κάλλους. 

21 (φ. 181). «"Οτι ό εν άγνωσίςι ετι ζών, νεκρός έστι, μέσον των ζών- 

των εν γνώσει Θεοΰ... κς-'», 

"Άρχ. Νυν έν τοΐς ζώσιν ώς νεκρός, ώ δέσποτα, ΰπάρχω 
καΐ έν νεκροΐς ώς ζών είμι άθλιος υπέρ πάντας. 

22 (φ. 184). «Όποιον δει είναι τον μοναχόν* καΐ τις ή εργασία, καΐ 
τις ή τουτου προκοπή και άνάβασις* κζ'». 

*'Αρχ. 'Απέργασαι παλάτιον τό τής ψυχής μου οικον 
εις κατοικίαν τφ Χριστφ καί βασιλεΐ των δλων. 

23 (φ. 188, β'). «Περί τής νοητής άποκαλυψεως των ενεργειών του 
θείου φωτός, καΐ εργασίας νοεράς τε καΐ θείας τής ενάρετου* κη*». 

*Ά ρ χ. Έάσοτε τή κέλλη με μόνον έγκεκλεισμένον 
άφετέ με μετά Θεοΰ του μόνου φιλάνθρωπου. 

24 {φ. 194), «Ότι μόνοις εκείνοις καταφανή τα τών θείων πραγμάτων, 
οις διά τής μετουσίας του άγιου πνεύματος δλοις δλος ήνώθη Θεός* κθ'». 

*Άοχ. Πόθεν ερχη, πώς εΙσέρχη, ενδοθεν τής κέλλης, λέγε, 
πάντοθεν ήσφαλισμένης, ξένον γάρ και τοΰτο εστι. 

25 ίφ. 198, β'). «Ότι ταϊς καθαρθεισαις ψυχαϊς διά δακρΰων και μετά¬ 

νοιας προσψαΰσειν τό θειον του πνεύματος πυρ, δράσσεται αυτών, καΐ πλέον 
καθαίρει... λ'». 

*Άρχ. ’Έστι πυρ τό θειον όντως, οπερ ειπεν ο δεσπότης 
δτι ήλθεν ινα βάλλη, έπι ποιαν γην, είπε μοι ; 

26 (φ. 207). «Περί θεολογίας* και δτι ανεξερεύνητος ή θεία φΰσις, και 
πάντη τοΐς άνθρώποις ακατανόητος* λα'». 

*Άρχ. Κύριε, δ Θεός μου, πατήρ, υίέ και πνεύμα, 

σύ, τή μορφή άνείδεος* παγκαλής δέ τή θέα. 

27 (φ. 211, β'). «Ότι οί Ινδοξοι τής γης και σοβαροί τφ πλούτφ, περί 
τήν σκιάν τών δρωμένων πλανώνται... λβ'». 

*Άρχ. 'Υπό πιστών με, δέσποτα, λοιδορούμενον βλέπων 
υπάρχοντα πλάνον τε και προπεπλνανημένον. 

28 {φ. 214, β'). «Περί θεολογίας* και δη οΐ κατ* εικόνα φυλάξαντες, 

τάς πονηράς δυνάμεις του άρχοντας του σκότους καταποτοΰσι... λγ'», 

’Ά ρ χ. Φως δ πατήρ, φως δ υιός, φώς τό άγιον πνεύμα, 

βλέπε, τι λέγεις αδελφέ, βλέπε, μή παρασφάλης. 

29 (φ. 218). «"Οτι ή τοΰ παναγίου πνεύματος ένωσις προς κεκαθαρ- 
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μένας ψυχάς, έν αισθήσει καινή, ήγουν έν έπιγνώσει γίνεται... λόγος λδ'». 

"Αρχ. ΔιΤίσταται τών δρατών δ αόρατος πάντως 
καΐ τών κτισμάτων δ αυτά πρφην κατασκευάσας. 

30 (φ. 221, β'). «Ότι πάντες ο! άγγελοι έλλαμπόμενοι αΰγάζωνται, 
και τήν δόξαν τοΰ Θεοΰ καθορώσιν ώς θεμιτόν ανθρώπινη φύσει Θεόν 

καθαράν* λε'». 

”Α ρ χ. Βλέψον άνωθεν, Θεέ μου, και εΰδόκησον φανήναι 
και πτωχφ προσομιλήσαι, άποκάλυψον τό φώς σου, 

31 (φ. 223). «Ευχαριστία υπέρ τής εξορίας και τών θλίψεων, ών ύπέ- 

στη εν τφ κατ* αυτόν διωγμφ* λ^'». 

"Αρχ. Ευχαριστώ σοι, κύριε, ευχαριστώ σοι, μόνε 
καρδιογνώστα βασιλεύ, δίκαιε, πανοικτίρμον. 

32 (φ. 225). «Δέησις καΐ προσευχή τοΰ αυτού προς Θεόν τής εκείνου 

ενεκα βοήθειας* λζ'». 

"Α ρ χ. Δέσποτα Χριστέ, δέσποτα ψυχοσώστα, 

δέσποτα Θεέ, πάντων τών δρωμένων. 

33 (φ, 227). «Περί θεολογίας* και δτι δ νους τής ύλης τών παθών 
καθαρθείς, άΰλως τον άύλον και αόρατον καθορα* λη'». 

*Άρχ. Ποιαν δδόν δδεύσαιμι, ποιον έκκλίνω τρίβον, 

ποιαν άνέλθω κλίμακα, ποιαν εισέλθω πύλην, 

34 (φ. 228, β'). «Ότι δ πόθος καΐ ή προς Θεόν αγάπη υπερβαίνει πά¬ 

σαν αγάπην... λθ'». 

"Αρχ. *Αμήχανον τό κάλλος σου, άσύγκριτον τό είδος, 

ή ώραιότης άφατος, υπέρ λόγον ή δόξα. 

35 (φ. 231). «Όμολογία τής χάριτος τών τού Θεοΰ δωρεών* καΐ δπως 
6 ταΰτα γράφων πατήρ υπό τοΰ αγίου Ινεργεϊτο πνεύματος... μ'». 

"Αρχ. Πάλιν έκλάμπει μοι τό φώς, πάλιν τρανώς όραται, 
πάλιν ανοίγει ουρανούς, πάλιν τέμνει τήν νύκτα. 

36 {φ. 233, β'). «Ευχαριστία πρός τον Θεόν υπέρ τών παρ’ αΰτοΰ γεγο- 

νυιών ευεργεσιών... μα'». 

’Ά ρ χ. Γινώσκεις τήν πτωχείαν μου, οΤδας τήν δρφανίαν, 

έπίστασαι τήν μόνωσιν, δράς τό ασθενές μου. 

37 (φ. 240, β'). «"Οτι οι τφ Θεφ άπεντεύθεν ήδη, διά τής τού αγίου 
πνεύματος μετουσίας ένωθέντες, έκδημούνιες τού βίου εις αιώνας αύτφ εκεί- 

θεν συνέσονται... μβ'». 

"Αρχ. ’Αρχή τού βίου τέλους μοι, και τό τέλος αρχή μοι, 
τό δθεν ήκω αγνοώ, τό πού εϊμΐ ούκ οϊδα. 

38 (φ. 246). «Τί έστι τό κατ* εικόνα, και πώς εικότως νοείται... μδ'». 

’Άρχ. Δόξα, αΐνος, ύμνος, χάρις, τφ τήν κτίσιν έξ ούκ δντων 
εις τό είναι λόγφ μόνφ, καί θελήματι οικείφ. 
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39 (φ. 2δ1, β"). «Περί -θεολογίας ακριβέστατης* καΐ δτι δ μή όρων τό 
ςρώς της του Θεοΰ δόξης, χείρων τυγχάνει τυφλών* με'». 

’Άρχ. φιλοικτίρμον Θεέ μου, ποιητά μου, 

λάμψον πλεΐον μοι τό άπρόσιτον φως σου· 

40 (φ. 255). «Έξομολόγησις εύχη συνημμένη καΐ περί συνάφειας πνεύ¬ 

ματος αγίου, και άπαθειας* μς·'». 

"Αρχ. Έμάκρυνα, φιλάνθρωπε, ηυλίσθην εν ερήμφ, 

και άπεκρΰβην από σου, του γλυκέος δεσπότου. 

41 (φ. 256). «Περί νοητού παραδείσου τηλαυγής θεωρία, και περί του 

έν αυτφ ξΰλου ζωής* μζ^». 

’Άρχ. Ευλογητός εΐ, κΰρίε, εΰ?.ονητός εΐ, μόνε, 
ευλογητός εΐ, εθσπλαγχνε, ΰπερευλογημένε. 

42 {φ. 258, β'). «“Οτι δόξα και τιμή έστι παντί άνθρώπφ ΰβριζομένφ 
και πάσχοντι κακώς διά ΘεοΟ εντολήν... μη'». 

’Άρχ. Δός μοι την αϊσθησιν, Χριστέ, ήν άπαξ εδωρήσω, 

σκέπασαν ταΰτη με, σωτήρ, κρυψον εντός με δλον. 

43 (φ. 262, β'). «“Οτι εστιν δτε, καΐ διά τής εις τον πλησίον επιμέ¬ 

λειας και διορθώσεως, συγκατασπάθαι τον διδάσκαλον είς την ενοΰσαν Ικείνφ 

του πάθους ασθένειαν* μθ'». 

’Άρχ. Έλέησόν με, κύριε, Ιλέησόν με, μόνε 
δ εκ νηπίας με, σωτήρ, σκεπάσας ηλικίας. 

44 (φ. 265, β'). «Περί θεωρίας Θεοΰ και θείων πραγμάτων, και πνεύ¬ 

ματος αγίου παραδόξου ενεργείας, καΐ περί των ιδίων τής αγίας καΐ δμοου- 

σίου τριάδος... ν'». 

*Άρχ. Τί τό έν έμοί παρά σου ειργασμένον 
ώ τών απάντων αϊτιε Θεε καΐ μέδων. 

45 (φ. 272, β'). «“Οτι τού πνεύματος λάμψαντος ήμϊν τού αγίου, πάντα 
τών παθών φυγαδεύονται, ώς υπό τού φωτός τό σκότος... να'». 

’Ά ρ χ. Τό φώς σου περιλάμπον με ζωογονεί, Χριστέ μου, 

τό γάρ δράν σε ζώωσις, άνάστασίς τε πέλει. 

46 (φ. 276, β'). «Περί θεολογίας* και δτι τφ μή άλλοιωθέντι τή τού 
αγίου Πνεύματος, και γεγονότι θέσει έν γνώσει Θεού, διδάσκειν τά θεία τούς 

ανθρώπους, ούκ έξεστιν' νβ'». 

’Άρχ. Τίς μου, παραμυθήσεται τον πόνον τής καρδίας, 

πόνον δ* εΙπών έδήλωσα τον τού σωτήρος πόθον. 

47 (φ. 285, β'). «'Ότι τοϊς τό άγιον βάπτισμα φυλάξασι καθαρόν 
παραμένει τό πνεύμα τό άγιον* από δε τών μολυνάντων αυτό άπανίστα- 

ται* νγ'». 

’Άρχ. Σύ με γινώσκεις, ώ Χριστέ, πάσης παρανομίας 
εργάτην, άλλα και κακών όντως παντοίων σκεύος. 

Κατάλογος χειρογράφων κωδδ. Κυριάκού Αγίας “Αννης δΟΙ 

48 {φ. 289). «Ευχή προς τον Θεόν έπΙ τοϊς γεγονόσιν εις αυτόν, ίκετή· 

ριός τε ομού καΐ ευχαριστήριος* νδ'». 

’Άρχ. Κύριε, δός μοι σύνεσιν, κύριε δός μοι γνώσιν, 

κύριε, δίδαξαν καμέ ποιεΐν χάς εντολάς σου. 

49 (φ. 290). «“Οτι δ τον Θεόν έξ δλης ποθήσας ψυχής μισεί τον κό¬ 

σμον* νε'». 

’Άρχ. Σκιά κρατούμαι, καΐ αλήθειαν β?χπω, 

δ οΰδέν έστιν, ή ελπίς ή βεβαία. 

50 (αυτόθι). «Διδασκαλία κοινή συν έλέγχφ* προς πάντας βασιλείς* αρ¬ 

χιερείς* ιερείς* μονάζοντας* καί λαϊκούς υπό στόματος λαληθεϊσα καΐ λαλου¬ 

μένη Θεού* νς·'». 

’Άρχ. *Ω Χριστέ, παράσχου μοι λόγους σοφίας, 
λόγους γνώσεως και συνέσεως θείας. 

Ώδε λήγουσιν οΐ διά στίχων λόγοι τού οσίου Συμεών, 

51 (φ. 298, β'). «“Ετεροι τού αυτού αγίου Συμεώνος ού διά στίχων. 

Πώς ή ψυχή διά τής πίστεως και τής εργασίας τών εντολών του Χριστού 
καθαίρεται και την έξ ύψους του παναγίου πνεύματος ένδΰεται δύναμιν...». 

’Άρχ. Ξένα θαύματα δρα νούς δ Θεφ συγκραθείς... 

52 (φ. 304, β'), «Τού αυτού, Περί άλλοιώσεω; ψυχής τε και σώματος 
τών έξ άέρος, τών έκ στοιχείων* τών έκ βρωμάτων* και τών έκ δαιμόνων 

Ιπιγινομένων ήμίν». 

’Άρχ. Όφείλει δ μοναχός μή μόνον τάς έν τή ψυχή... 
53 (φ. 311). «Περί τών πέντε δυνάμεων τής ψυχής». 

’Άρχ. Νούς μέν έστιν, δ Θεόθεν κατά φύσιν... 

54 (φ. 311, β'). «Τού αυτού, Περί μετάνοιας καΐ αρχή βίου μοναδικού, 

και πώς τις δδφ καΐ τάξει προβαίνων εις αρετήν έν τή τών εντολών εργασία, 

εις τελειότητα έρχεται». 

’Άρχ. “Άνθρωπος δ πάντων καταφρονήσας... 

55 (φ. 317, β'). «Τού αυτού, Πνευματικά ζητήματα καΐ λύσεις, πλήρης 

διακρίσεως καΐ ώφελείας». 

’Άρχ. Αδελφός τις καθ’ ήσυχίαν καθήμενος... 

56 (φ. 324). «Διασάφησις περί τών έμφερομένων τή θείςι ευχή ρημά¬ 

των, ήτοι περί τού “κύριε Ιησού Χριστέ, υιέ τού Θεού, Ιλέησόν με”». 

’Άρχ. “Οση μέν ή τής ευχής δύναμις... 
57 (φ. 328)· «Περί ήσυχαστών. Τού οσίου πατρός ήμών Γρηγορίου τού 

Σιναίτου, Περί τού πώς δεϊ καθέζεσθαι τον ήσυχάζοντα είς την ευχήν». 

“Επονται τού αυτού, «Περί τού πώς δει λέγειν την ευχήν-Πώς δει 
διώκειν τούς λογισμούς» κ.λ.π., ώς έχουσι τυπωθή έν τή «Φιλοκαλίς:». 

58 (φ. 346). «*Εκ τού βίου τού αγίου Μαξίμου τού καυσοκαλύβη, άπερ 
ήρωτήθη παρά τού αγίου γρηγορίου τού Σιναίτου». 



502 Γερασίμου Μοναχού Μι,κραγιαννανίτου 

’Άρχ. Φράζε μοι, άξιώ, τιμιώτατε πάϊερ... 
“Έπεται: «Έκ ιοί αυτοΰ αγίου μαξίμου κσυσοκαλΰβη» Λόγος πάνυ 

ωραίος», 

*Αρχ. Γνώριμον είναι τοϊς πάσιν οΐμαι... 
59 (φ. 351). «Έκ του συντάγματος Καλλίστου του άγιωτάτου πατριάρ* 

χου, -θαυμασιώτατον», 

’Άρχ. Πρώτον πάντων αρχεται... 
"Ίδε εν «Φι?νοκαλία». 

60 {φ. 353). «Έκ των τοΐ3 άγίου Διαδόχου. Κεφάλαια λα', λβ', λγ'. 

Περί διακρίσεως των σημείων της χάριτος, καΐ πλάνης πνεύματος». 

“Αρχ. Κεφ. λα'. “Όταν 6 νους ήμών... 
Κεφ. λβ'. *Η αγαθή παράκλησις... 
Κεφ. λγ'. Έάν αμφιβάλω... 

“Ιδε «Φιλοκαλίαν». 

61 (φ. 355). «*Ανωνΰμου, Περί τού τί διαφέρει ευχή και προσευχή». 

* Α ρ χ. *'Αλλο έστίν ευχή, και έτερον προσευχή... 
62 (φ. 355, β'). «Κλίμαζ χαρίτων ήσυχίας ενθάδε». 

*Άρχ. *0 οίκτρός μοναχός τούνομα Θεοφάνης... 

*Ακολουθ6ΐ ή διαγραφή τής κλίμακος του Θεοςράνους ως εν τή «Φιλο- 

καλίς:». 

63 (φ. 357). «Του αγίου Ησυχίου πρεσβυτέρου, Προς Θεόδουλον λό· 
γοι 'ψυχοφελεΐς περί νήψεως και αρετής κεφαλαιώδης. *Αρχή φωτισμού -ψυ¬ 

χής άλη-θεϊς ΰποθήκαι. Τά λεγάμενα αντιρρητικά καΐ εύκτικά». 

*Αρχ. Νήψίς έστι μέθοδος πνευματική... 
Έτυπώθη έν «Φιλοκαλίφ». 

64 (φ. 399). «Φιλοθέου μοναχού μονής τής Βάτου τής ύπεραγίας Θεο¬ 

τόκου τού Σινα, Κεφάλαια περί νήψεως καΐ προσευχής αναγκαία», 

*Άρχ. Έστι νοητός πόλεμος... 

Έξεδόθησαν έν «Φιλοκαλίφ» ολίγον παρηλλαγμένα. 

65 (φ, 415, β^). «Τού α-υτού Φιλοθέου μοναχού, Περί των εντολών Κυ¬ 

ρίου ήμών Ιησού Χριστού* χρή είδέναι δτι τή τής καρδίας φυλακ-ή, φυλάσ¬ 

σονται και αί θεΐαι τού Χριστού έντολαί». 

’Άρχ. *0 Κύριος ήμών Ιησούς Χριστός... 
66 (φ. 423). «Τού μακαρίου Διαδόχου επισκόπου Φωτικής τής “Ηπείρου 

τού “Ιλλυρικού, Κεφάλαια». 

Προηγούνται οι «δροι» και μέρος κεφαλαίων τών εν τή «Φιλοκαλίρ». 

67 (φ. 452). «Τού οσίου πατρός ήμών Νείλου, Περί προσευχής κεφά¬ 

λαια ρνγ'». 

’Άρχ. Εϊ τις βούλοιτο ευώδες θυμίαμα... 

Έτυπώθησον έν τή «Φιλοκαλίφ». 

Κατάλογος χειρογράφων κωδδ, Κυριάκου Αγίας "Αννης 503 

Έπεται απόσπασμα «Τού έν άγίοις πατρός ήμών Τωάννου τού Χρυ¬ 

σοστόμου». 

68 (φ. 469). «Τού αγίου Μαξίμου τού δμολογητού. Κεφάλαια πράξεως 

ευχής και θεωρίας». 

“Άρχ. Έξεστι παντι χριστιανφ... 

"Επονται: «Τού αυτού, Καρπών πεπληρωμένος πνευματικής πράξεως 

και ένεργείας». 

’Ίδε εν «Φιλοκαλίφ». 

69 (φ. 499, β'). «Τού αγίου Νείλου τού σοφού, Περί ποοσευχής». 

’Άρχ. Τέλος πασών εντολών προσευχή... 
70 (φ. 502). «Τού άγίου Νείλου τού άσκητού». 

’Άρχ. “Ακρασίαν βρωμάτων περικόπτει νηστεία... 

“Επονται: «Τού αυτού, Προς μονάζοντας — Προς μοναχόν ποθούντα 
■δπέρ Χριστού μαρτυρήσαι — Παραίνεσις προς νέον τινά». 

71 (φ. 506). «Τού οσίου πατρός ήμών Νείλου, Λόγος β', προς Ευ- 

λόγιον». 

’Άρχ. Άναγκαϊον δέ ήγούμαι... 
Έποντσι: «Περί εγκράτειας - Περί πορνείας - Περί σωφροσύνης — Περί 

φιλαργυρίας - Περί ακτημοσύνης - Περί λύπης - Περί κατά Θεόν χαρας — 

Περί οργής-Περί μακροθυμίας - Περί ακηδίας-Περί υπομονής - Περί 
κενοδοξίας - Περί άκενοδοξίας — Περϊ φθόνου - Περί αφθονίας - Περί ύπε- 

ρηφανίας-Τού αυτού, Κεφάλαια τινά». 

Έν αρχή φέρονται ταύτα: 

« τό παρόν ΰπύρχεν εμού άνΟήμου “Ιερομόναχου καΐ τό άφιέροσα είς τό 
κυριακόν τής Θεοπρομήτορος αγίας και δικαίας ’Άννης, καΐ μηδείς αυτό απο¬ 

ξένωση Ικεΐθεν, ϊνα μή ύποπέση ταΐς άραϊς τών πατέρων και ώς ϊέρρόσυλος 
κατακριθή». 

Έν τελεί τάδε : 

«Θεού τό δώρον καΐ (τό όνομα διεξεσμένον) τού εξ «1τω?άας πόνος». 

«Έγράφη τό παρόν διά συνδρομής “Ανθίμου ίερομονάχου' έτελειώθη δέ 
εν έχει από άδάμ εις ,ζσνη' (= 1750)* άπό δέ σωτηρίου, ,αψν' εν “Ιανουα- 

ρίφ μηνί». 

Στάχωσις βυρσίνη ήμιεφθαρμένη. 

Οί λόγοι τού άγιου Συμεών τού νέου Θεολόγου έξεδόθησαν ούτω: 

«Τού οσίου και θεοφόρου πατρός ήμών Συμεών τού Νέου Θεολόγου, 

Τά ευρισκόμενα, διηρημένα εις δύο’ ών τό πρώτον περιέχει λόγους τού οσίου 

λίαν ψυχωφελείς, μεταφρασθέντας εις την κοινήν διάλεκτον παρά τού πανο- 

σιολογιωτάτου πνευματικού, κυρίου Διονυσίου τού Ζαγοραίου, τού ενασκή· 

σαντος έν τή έρημονήσφ καλουμένη Πιπέρι, τή κείμενη απέναντι τού Αγίου 
"Ορους* τό δέ δεύτερον περιέχει ετέρους λόγους αυτού διά στίχων πολιτικών 
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πάνυ ωφε?ι,ίμονς, μετ’ ΐΛίμελείας πολλής διορθωθέντα, καΐ τό πρώτον τύ· 
ποις έκδοθέντα είς κοινήν των ορθοδόξων ωφέλειαν. Ένετίησι, 1790. Παρά 
Νικολάφ Γλυκεϊ τφ έξ Ίωαννίνων»· 

Δευτέρα δέ εκδοσις Ιγβνετο υπό Γαβριήλ ίερομονάχου, έκ τής έν Χίφ 
σκήτης του άγιου αποστόλου και είιαγγελιστου Μάρκου, έν Συρφ 1886. 

58 

Χαρτ. 8. 0,21X0,145. σελ. 574. XVIII. 

1 {σ. ί). «*Αρχή συν Θεφ τής ύποθέσεως του παρόντος βιβλίου, τής 
εχοΰσης μέν τήν άνάμνησιν τής ιδίας ψυχής, υπό δέ ευχών πατέρων συνε* 

γράφη Παυλου τε φημι και Μάρκου συν Θωμφ και Ιωάννη, άμα ’Ιακώβφ, 

Λουκά ·ϊε Μακαρίφ, προς δν εστάλη αυτή παρά μονάχου του Δαμασκη* 

νου Πέτρου* συνεργεία δέ τριών αρχιερέων, ών αί ευχαι συνήργησαν Τφ λόγφ, 

τή δέ συμβουλή ώφέ?νησαν μεγάλως». 

“Αρχ. Πολλών καΐ μεγάλων... 
"Επετοι ή βίβλος των έργων Πέτρου του Δαμασκηνού ώς έχει έν κώδ. 

8 και έν «Φιλοκαλίςι». 

2 (σ. 443). «Του αγίου Ησυχίου πρεσβυτέρου και καθηγουμένου μονής 
τής ΰπεραγίας Θεοτόκου τής Βάτου, Κεφάλαια κδ^ κατά άλςχίβητον, σύντομα 
και λίαν ψυχωφελή, άπερ έγραψε προς Θεόδουλον, Περί νήψεως, και καρδια¬ 

κής ησυχίας, και αδιάλειπτου έπικλήσεως κυρίου Ίησοΰ Χριστού». 

"Αρχ. Αληθινός όντως μοναχός οΰτός έστιν... 
Έν τή δεξιά ώφ φέρονται ταύτα: 

«*Ιστέον ότι τά κεφ. απερ προς Θεόδου?νθν έγραψεν δ εν άγίοις ήσΰχιος 
ούκ εισίν κδ' άλλα δύο ΰπάρχουσιν Ικατοντάδες* Ταύτα δέ έξ εκείνων συνελ- 

λέγησαν’ και δ θέλων αυτά άνιιγράψαι, προκριτέα οΐμαι τούτων εκείνα», 

“Ίδε έν «Φιλοκαλίο!». 

3 (σ. 479). «Περί ήσυχαστών τού οσίου πατρός ημών Γρηγορίου τού 
Σιναΐτου, Περί τού πώς δει καθέζεσθαι τον ήσυχάζοντα εις τήν ευχήν». 

’Άρχ. Ποτέ μέν έπΙ σκάμνου... 
"Ορα προηγούμενον κώδικα καΐ «Φιλοκαλίαν»· 

4 (σ. 509). «*Εκ τού συντάγματος Καλλίστου τού άγιωτάτου πατριάρχου». 

’Άρχ. Πρώτον πάντων άρχεται... 
Ώς εν τφ προηγουμένφ, ΐδε «Φιλοκαλίαν». 

5 (σ. 512). «Έκ των τού άγιου Διαδόχου, Κεφ. λα^ λβ^ λγ', Περί 
διακρίσεως των σημείων τής χάριτος καΐ τής πλάνης πνεύματος». 

’Άρχ. λα' κεφ. "Οταν δ νούς ημών... 

λβ' κεφ. Ή άγαθή παράκλησις... 
λγ' κεφ. Έάν άμφιβά?ια)... 
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’Ίδε έν «Φιλοκαλίφ». 

Συνάπτεται; «Συμεώνος τού ευλαβούς» κεφάλαιόν τι. 
’Άρχ. Εύχομενου σου, εΐ δειλία τις, ή κτύπος... 

Τά τού ευλαβούς Συμεών κεφάλαια περιέχονται έν τή βίβλφ των λόγων 
Συμεών τού νέου Θεολόγου, τού και μαθητου αυτού. 

6 (σ. 516). «Κλίμαξ χαρίτων ησυχίας ενθάδε». 

’Άρχ. Οίκτρός μοναχός τούνομα Θεοφάνης... 
’Ίδε προηγούμενον κώδ. καΐ «Φιλοκαλίαν». 

7 (σ. 520). «Τού άββα 'Ησαΐου, εις τό πρόσεχε σεαυτφ». 

’Άρχ. Πρόσεχε σεαυτφ άκριβώς... 
Ίδε κώδικα άριθ. 109. 

8 (σ. 527). «Τού αυτού άββά 'Ησαΐου, Έκ τού δευτέρου αυτού βιβλίου* 

Περί ήσυχίας, πάνυ ωφέλιμον». 

’Άρχ. Μή κατόκνει, μηδέ κατολιγώρει... 
Συνάπτεται κεφά?ναιον «Φιλοθέου μοναχού». 

’Άρχ. Πρώτη πύλη εισάγουσα... 

9 (σ. 539). «Έκ τού βίου ιού άγίου Φιλήμονος, λίαν ωφέλιμον». 

’Άρχ. “Έλεγον περί τού άββα Φιλήμονος... 
Βλέπε έν τή «Φιλοκαλίςι». 

"Επονται έκ τού Γεροντικού κεφάλαια δύο, μετά σχετικού σχολίου. 

10 (σ. 570). «Περί τού λογοθετηθέντος προ τελευτής αυτού». 

’Άρχ. Αδελφού τίνος τελευτώντας έν κοινοβίφ. 

Παραινέσεις ΧρυσοστομικαΙ έν τρισι κεφαλαίοις. 
Τέλος έλλειπές. 

Έν αρχή προτάσσεται δ πίναξ των λόγων Πέτρου τού Δαμασκηνού, 

μεθ* δν φύλλον έν άγραφον, είτα έν έτέρφ φύλλφ άνευ άριθμοΰ, έπι τής β' 
όψεως φέροντα ταύτα: 

«Άφιερώθη ή παρούσα ψυχωφε^νεστάτη βίβλος εις τό πάνθαύμαστον 
κυριακόν τής πανενδόξου θεοπρομήτορος αγίας κα'ι δικαίας "Αννης, τής κατά 
τό άγιώνυμον όρος τού ’Άθω ιεράς σκήτης, προς ωφέλειαν τών άναγινω* 

σκόντων* και δστις ταύτην αποξενώσει εκεΤθεν, έστω αποξενωμένος τής αγίας 
Τριάδος' οί δε ταύιην άναγινώσκοντες, ΰπερεύχεσθέ μου τού άψιερώσαντος 
ταύτην». 

Έν δέ παρσφύλλφ, συνεσταχωμένφ τή σανίδι, τάδε: 

« καΐ τόδε συν τοϊς άλλοις διονυσίου ταπεινού Ιερομονάχου τού καλλιου- 

πολίτου παρ’ ού άφιερώθη εις τό κυριακόν τής αγίτις ’Άννης». 

Στάχωσις βυρσίνη ήμιεφθαρμένη, φέρει δέ και απλά έκτυπώματα. 

Περί τού ανωτέρω Διονυσίου ιδού τί γράφει δ Μ. Γεδεών: 

«...Διονύσιος δ Καλλιπολίτης, ιερομόναχος, έπιληφθείς τφ 1777, κατά 
Ζαβίραν, έν ήλικίρ; τεσσαράκοντα τεσσάρων ετών, έν ή ήσκεΐτο σκήτη τής 
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αγίας “Αννης, τής διορθώσεως των εκκλησιαστικών βιβλίων..·». («’Α^ως», 

ΰπό Μ. Γεδεών, 220). 
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Χαρτ. 8. 0,195X0,140. φΰλλ. 213. XVIII. 

1 (φ. 1). «Βίβλος καλούμενη ^ιάητβα, πόνος Φιλίππου, οί δέ, Μιχαήλ 
Ψελλοΰ, Σύγγραμμα εις την παρούσαν βίβλον την λεγομένην Διόπτραν». 

’Άρχ. Κςεϊσσον φησιν 5λίγον τφ δικαίφ, ΰπέρ πλούτον άμαρτωλών 
πολυν* κρεΐσσον άρα καΐ μετά άληΰείας ·ψ6?νλίζειν, ή μετά -ψευδους πλα- 

τωνίζειν... 
2 (φ. 2). «Στίχοι κυροΰ Κωνσταντίνου του Βέστου του και Γρανάτου 

εις τήνδε την βίβλον». 

’Άρχ. *0 τήνδε θέλων άναγνώναι την βίβλον 
μή πρός τό μέτρον άπίδης το των στίχων. 

Έν τελεί σημειοΰται τό όνομα του συγγραφέως άναλελυμμένον, όπερ 
συνάγεται «Φίλιππος». 

3 (φ. 3). «Επιστολή παρακλητική Καλλινίκου πρός Φίλιππον». 

’Άρχ. Τήν πάλαι φιλίαν είδώς, την τε υμετέραν, λέγω, καΐ ήμετέραν... 
"Εποντσι: «Στίχοι απολογητικοί δήθεν». 

’Άρχ. *0 αμαθής πρός αμαθείς, εξ ών ισχύω, λέγω, 

και νουθετώ και παραινώ κατά τό δυνατόν μοι. 
4 (φ. 5). «Λέοντος εις τον όπισθεν λόγον. *0 λόγος διδασκαλικός εύλη¬ 

πτος ή συνθήκη, σαφής τοΐς προστυγχάνουσιν ή φράσις των ρημάτων* μή 
τό του νοΰ πρωτοφανές σκότους ζοφώσης χλευη' άλλα μοι φρϊςον εΐ σοφός 
τά φρίκης πεπλησμένα. Τάδε έ'νεστιν έν τφ πρώτφ μου λόγφ». 

"Επεται δ πίναξ των δέκα κεφαλαίων του περιεχομένου του α' λόγου. 

5 (φ. 6). «Λόγος α', στίχοι ,αωμ'». 

’Ά ρ χ. Πολλούς μέν εχομεν δμού, καιρούς καΐ χρόνους δούλη 
έξ δτου συνεζεΰχθημεν υπό τού κτίστου πάντων. 

Οι λόγοι τής «Διόπτρας» εισι συντεταγμένοι διά στίχων έν διαλόγφ 

μεταξύ ψυχής και σαρκός. 

6 (φ. 48). «Λόγος β', στίχοι ,αχπδ'». 

’Άρχ. Ιδού καΐ ά'λλο ζήτημα, ιδού έτέρα πεύσις 
εξ ών ειρόμην σοι τήν χθες εις λόγον σου τον πρώτον. 

Προτάσσεται δ των ιδ' κεφαλαίων τού λόγου πίναξ. 
Παρεμβάλλεται εν τφ λόγφ «ερώτησις και άπόκρισις έκ των μακρινείων 

γρηγορίου νυσσης» και ετέρα τις έρωταπόκρισις εν πεζφ λόγφ. 

7 (φ. 103). «Λόγος γ', στίχοι 920». 
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’Ά ρχ. Θεράπαινα προείρηκας έν τφ δευτέρφ λόγφ. 

ούδέν άρτίως ή ψυχή μικρόν ή μέγα πράττει, 
*0 λόγος εν 5 κεφαλαίοις, ών δ πίναξ προηγείται. 
*Ωσαύτως παρέμβλημα έκ πεζού λόγου. 

8 (φ. 131, β')· «Λόγος δ', στίχοι 2414». 

Άρχ. Τί δήποτε, θεράπαινα, τάς λογικός δυνάμεις 
τάς άλλας προύπέστησε, και διώρισε πάλαι. 

Διαιρείται εις ια' κεφάλαια, ών δ πίναξ προτάσσεται. 
^Επίσης αποσπάσματα σχετικά έκ λόγων πεζών. 

9 (φ. 203, β'). «Λόγος ε', σϊίχοι το'. Κλαυθμοί καΐ θρήνοι μοναχού 
αμαρτωλού καΐ ξένου δι* ών καΐ άπε^^έγετο ψυχήν πρός τήν ιδίαν». 

’Άρχ. Πώς κάθη, πώς άμεριμνείς, πώς αμελείς, ψυχή μου, 

πώς ού φροντίζεις των κακών, ά Ιπραξας εν βίφ; 

Έν αρχή, έν παραφύλλφ συνεσταχωμένφ, τάδε: 

«Τούτο τό σύγγραμμα πέφυκε ψελλού τού μιχαήλου 
μοναχού χρηματίσαντος έπι τής βασιλείας 
Ά?νε|ίου κομνηνοΰ τού ήρωος εκείνου* 

δ ψελλός δ’ οΰτος μιχαήλ έσχε διδάσκαλόν τε 
κωνσταντίναν τού μανασσή λεγόμενον τοίς πάσιν, 
εκείνον τον σοφώτατον τον άριστον τον άνδρα, 

τον συγγραψάμενον κομψώς άρίστην ιστορίαν 
από τού κόσμου κτίσεως εως βοτανειάτου, 

νικηφόρου τού γηραιού βασιλέως ματαίου, 

διά στίχων πολιτικών καινών άπαραμίλλων' 
ή πνευματική διόπτρα, 

ήτοι μιχαήλ τού σοφωτάτου ψελλού, 
μερική ύπόμνησις διά στίχων πολιτικών, πώς ή ψυχή από τού σώματος δια* 

ζεύγνυται, και πού τυγχάνει άχρι τής κοινής άναστάσεως' ότι ού πατήρ, ού 
μήτηρ, ού τέκνα, ού συγγενείς, ού φίλοι έν εκείνη τή ώρα: δύνανται βοηθή- 

σαι, ά?ιλά ταύτης και μόνα τά έογα' τίνες αυτήν περιλαμβάνουσι, καί πού 
μετά τον χωρισμόν καθιστώσιν αύτήν’ ποια ή κρίσις ταΰτη καΐ μετά τήν 
άνάστασιν γενήσεται, καΐ πώς; 

κλαυθμοί και θρήνοι μοναχού αμαρτωλού δειλαίου, 

δι* ών καΐ άπεί^γετο πρός ψυχήν τήν ιδίαν». 

Εΐτα φύλλα τέσσαρα άγραφα, έν δέ τφ δ', όψις β', φέρονται ταύτα: 

«Άφιερώθη ή παρούσα βίβλος εις τό περικαλλέστατον κυριακόν τής 
πανενδόξου θεοπρομήτορος αγίας άννης* καΐ μηδείς αποξενώσει αυτήν έκεΤ- 

θεν, ϊνα μή κατακριθή μετά τών κατακρίτων έν τή φρικτή ήμεροι τής κρί- 
σεως ώς Ιερόσυλος».—Έν φύλ. 213, σημείωσίς τις περί τών τεσσάρων στοι¬ 

χείων, καΐ τών τεσσάρων τού έτους ωρών, και κάτωθι ταύτα: 
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«Ό σοφός ουτος μιχαήλ αν ττ] γ?ιώσσ'ϊ) ψελΐαζΤ) 

αλλ’ εκ χειλέων μελιχρόν, νάμα ήδύ έκβλΰζει 
καΐ ποτίζει τάς τών πιστών καρδίας καΐ δροσίζει 
ομοΌ και τάς ψυχάς αυτών λαμπρύνει και φωτίζει 
μέ τού; παρόντα; θαυμαστούς καΐ μελίχρυσους στίχους 
στηρίζει κάΙ πληροφορεί κ’ εκείνους τούς διψΰχους' 

εύγε της άγχινοίας του και της συνέσεώς του 
και της ποικίλης καΐ σοφής ταΰτης συνθεσεώς του. 

Ούχ ό αρελλός ήν φίλτατε ό συγγραφεύς της βίβλου, 
άλλ* δ μελιχρούς φίλιππος, δ σοφός κατά πάντα». 

Οΐ δυο τελευταίοι στίχοι φαίνεται 6η προσετέθησαν μετά ταύτα δει- 

κνυοντες, ώς και εν τφ προλόγφ τον άληθή της βίβλου «Διόπτρας» ποιητήν. 

Ειτα φύλλα δύο άγραφα, μεθ’ ά εν παραφύλλφ συνεσταχωμενφ τάδε: 

«§τελει,ώθη συν Θεφ τό παρόν πυκτιον μηνι μαΐφ ιβ', Ινδ. γ', κύκλος 
σελήνης δέκατος, ήλιου κγ*, εν ετει ,ς'χ τριτφ. δια χειρος αμαρτωλού ναζι- 

ραίου καΐ ξένου, και πόνημα και σύγγραμμα* τουνομα δε δίοπτρα Β,ν δε και 
τούνομα τούμόν, μαθεΐν εθέλεις. φίλος, ιδού καί τοΰτο γράφω σοι καί ψηφή- 

σας εύρήσεις' οκτώ γράμματα εχω, και εισιν έκ τούτων σύμφωνα πεντε 
τρισύλλαβός ειμι νόει με* ή ύστατη και μέση, άνά τρία γράμματα εχει έκα¬ 

στη· ή λοιπή δέ τά.λοιπά τοϋ παντός δύο* ο αριθμό; εισιν εκατοντάδες τρεις 
τό τρίς, καί δεκάδες δίς τετράκις· ήτοι δ πας αριθμός και ψήφος τούτων 

έννεακόσια όγδοήκοντα». 

Στάχωσις απλή, βυρσίνη. 
*Ιδού τό του συγγραφέως ονομα κατά τα ανωτέρω : 

500 Φ 
10 ι 
30 λ 
10 ι 
80 π 
80 π 

, 70 ο 
200 ς 
980 

Ή «Διόπτρα» έξεδόθη υπό Σπυρίδωνος Λαυριώτου Ιατροϋ, εις «'Αγιο- 

ρειτικόν περιοδικόν δ ’Άθώς, §τος α , τεΰχος α . Εν Αθηναις έκ τοΰ τυπο¬ 

γραφείου «Νομικής» Πέτρου Βεργιανίτου, Πραξιτελους, 1920». 
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Χαρτ. 8. 0.252x0,163. σελ. 415. XVIII. 

1 (σ. 1). «Του οσίου καί θεοφόρου πατρός ημών Συμεώνος τοϋ νέου 
Θεολόγου, Λόγοι ψυχωφελέστατοι και θεολογικώτατοι. Λόγος πρώτος, οτι 
καλύτερον είναι νά υποτάσσεται τινάς καλώς, ή νά ήγουμενεύη εις τούς ανυ¬ 

πότακτους, επειδή δεν είναι καμμία ωφέλεια εις εκείνον οπού άλλους μέν 
προθυμεϊται νά σώση κολάσει δε τον εαυτόν του διά μέσου τής είς εκείνους 
ήγουμενείας». 

’Άρχ. Χριστέ μου, τό νοητόν φώς τοΰ κόσμου... 

2 (σ. 7)· «Τοΰ αυτού, Περί θείας έλ^νάμψεως και φωτισμού πνεύματος 

αγίου... λόγος β'». 

°Άρχ. Τί είναι τούτο τό φρικτόν μυστήριον... 

3 (σ. 18). «Τού αυτού, Ποτππή ήτον ή άλλοίωσις οπού εγινεν εις τού¬ 

τον τόν θειον πατέρα....λόγος γ'». 

Άρχ. Ποια είναι, σωτήρ μου, ή αμέτρητος σου εύσπλαγχνία... 

4 {σ. 23). «Ποιος είναι δ μοναχός, και ποια ή εργασία του, και είς πΟ' 
ταπόν ύψος θεωρίας άνέβηκεν οΰτος δ' θείος πατήρ... λόγος δ'». , 

’Ά ρχ. Μοναχός είναι εκείνος όπου είναι κεχωρισμένος... 
5 (σ. 24). «Διδασκαλία εις μοναχούς οπού έγκαιρα άνεχώρησαν από τόν 

κόσμον... ?ώγος ε'». 

Άρχ. Αφήσατε δλον τόν κόσμον είς τούς κοσμικούς... 
6 {σ. 28). «Έδώ φανερώνει τόν έρωτα οπού έχει εις τόν Θεόν... λό¬ 

γος ς-'». 

”Αρχ. Πώς δ ίδιος, Θεέ μου... 

7 {αυτόθι). «Συνομιλία τού αύτοΰ με τόν Θεόν... λόγος ζ'». 

"Άρχ. Πώς μέσα μου σε προσκυνώ... 

8 (σ. 30). «Εις ποιους φανερούται δ Θεός, και ποιοι άποκτώσι τό κα¬ 

λόν, εργαζόμενοι τάς έντολάς· λόγος η'»· 

*Άρχ. Πώς όντας σύ Θεέ μου κεκρυμμένος, βλέπεις... 
9 (σ. 35). «Τοΰ αυτού, "Οτι εκείνος οπού γένη μέτοχος τής χάριτος τού 

αγίου πνεύματος αρπάζεται από τό φώς... λόγος θ'». 

*Ά ρ χ. Αΐ, αϊ, Θεέ καί Κύριε παντοκράτορ... 
10 (σ. 37). «Τοΰ αυτού, "Οτι δ θάνατος τών φίλων, κατσμαλάσσει και 

εκείνους οπού εχουσι γνώμην στερεάν, καθώς καί τούτον τόν άγιον" λό¬ 

γος Τ». 

*Ά ρ χ. Πράγμα παράδοξον ήκουσα καί θαυμαστόν... 

11 (σ. 38). «Έδώ δ πατήρ μέ εκπληξιν διηγήται, πώς εφάνη ό Θεός 
εις αυτόν, καθώς εις τόν Στέφανον καί Παύλον τούς αποστόλους* λόγος ια'». 

Ά ρχ. Τί είναι τοΰτο τό νέον θαύμα... 
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12 (σ. 42). «Του αιιτου, Θδολογία, δτι μια είναι κατά πάντα ή τρισυ¬ 

πόστατος θεότης’ λόγος ιβ'». 

"Άρχ. Πώς, Κύριε μου, εκείνα τά πάθη... 

13 (σ, 49). «Παρακίνησις τοΰ α·&τοΰ είς μετάνοιαν λόγος ιγ'». 

’Άρχ. Κλαίω και κοτανυγομαι... 
14 (σ. 54). «Ευχαριστία τοΰ αΰτοΰ είς τον Θεόν, διά τάς δωρεάς όπου 

ήξιώθηκεν απ* αυτόν... λόγος ιδ'». 

*Άρχ. Έγώ, ώ Δέσποτα, καν θελήσω... 
15 (σ. 59). «"Οτι άπο τό άγιον πνεύμα ευεργετούμενος ουτος δ θειος 

πατήρ, εβλεπε την δόξαν τοΰ Θεοΰ... λόγος ιε 
*Άρχ. "Οταν μοΰ αποκαλύπτεσαι Δέσποτα... 

16 (σ. 72). «"Οτι μόνος δ Θεός είναι φυσικά ποθεινός και επιθυμητός* 

τοΰ οποίου εκείνος όπου μετέχει, από ολα τα καλα μετεχει λογος ις· ». 

’Αρχ. *Ώ, τί είναι αυτό τό πράγμα... 

17 (σ. 74). «Τοΰ αΰτοΰ, "Οτι ό μέν φόβος νενν§ τήν αγάπην, ή δέ 
αγάπη πάλιν εκριζώνει τον φόβον από τήν τρυχήν... λόγος ιζ'». 

*Άρχ. Πώς νά υμνήσω; πώς νά δοξάσω ; 

18 (σ. 95). «Τοΰ έν άγίοις πατράς ήμών Συμεώνος τοΰ νέου Θεολόγου, 

Διδασκαλία όμοΰ μέ θεολογίαν, διά τής ένεργείας τής αγίας αγάπης, ήγουν 

αΰτοΰ τοΰ φωτός τοΰ άγιου πνεύματος* λόγος ιη'»· 

”Αρχ. Τίς, Δέσποτα, θέλει νά διηγήται... 
19 (σ. 106). «Τοΰ αΰτοΰ, Διδασκαλία όμοΰ με θεολογίαν, και περί ίερω- 

σΰνης όμοΰ καΐ περί απαθούς θεωρίας* λόγος ιθ ». 

"Αρχ. Πώς νά ερμηνεύσω, Δέσποτα... 
20 (σ. 113). «Τοΰ αΰτοΰ, Ευχαριστία και έξομολόγησις όμοΰ μέ θεολο¬ 

γίαν και περί δωρεάς και κοινωνίας πνεύματος αγίου* λόγος κ'». 

*Άρχ. Σύ, όπου πρό των αιώνων εϊσουν αόρατος... 

21 (σ. 124). «Τοΰ αΰτοΰ Ευχαριστία όμοΰ μέ θεολογίαν, και διά εκεϊνα 

τά δνόματα... λόγος κα'». 

*Άρχ. Τί είναι τοΰτο τό θαυμαστόν μυστήριον... 
22 (σ. 135). «Τοΰ αΰτοΰ, Θεολογία σαφέστερα διά τήν άκατάληπτον καΐ 

άπερίγραπτον θεότητα... λόγος κβ'». 

’Άρχ. τριάς, ή των όλων δημιουργός... 

23 (σ. 151). «Μέ έκεΤνα όπου γράφει είς τον παρόντα λόγον ό θείος 
ουτος πατήρ, έξομο?Λγούμενος, φανερώνει τό βάθος τής ταπεινώσεως... λό¬ 

γος κγ'». 

*Άρχ. Δίδε μου, Χριστέ, νά καταφιλώ... 

24 (σ. 166). «Έδώ διηγείται διά τήν θεωρίαν τοΰ θείου φωτός όπου 

εγινεν είς αυτόν... λόγος κδ'». 

’Άρχ. Πώς νά περιγράφω μέ λόγον, Δέσποτα... 
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25 (σ. 174). «Τοΰ αΰτοΰ, "Οτι έκεΐνος οπού ακόμη ζή μέ αγνωσίαν 
Θεοΰ είναι νεκρός αναμεταξύ εις εκείνους όπου ζοΰσι μέ γνώσιν Θεοΰ... λό¬ 

γος κε'». 

Άρχ. Τώρα, ώ Δέσποτα, είμαι ωσάν νεκρός... 

26 (σ. 179). «Τοΰ αΰτοΰ, Ποταπός πρέπει νά είναι 0 μοναχός, και 
ποία είναι ή εργασία του, καΐ ή προκοπή ή είς τά θεία και τον Θεόν άνά- 

βασις* λόγος κς·'». 

Αρχ. Άπέργασον, ώ μοναχέ, παλστιον τον οίκον τής ψυχής σου... 

27 (σ. 188). «Τοΰ αΰτοΰ, Περί νοητής άποκαλΰψεως των ενεργειών τοΰ 
θείου φωτός, και περί νοεράς και θείας εργασίας τής ενάρετου ζωής* λόγος κζ'». 

’Άρχ. Αφήσατε με μονάχον, κεκλεισμενον.·. 

28 (σ. 199). «Τοΰ αΰτοΰ άγίου πατρός ήμών Συμεών τοΰ νέου θεολό¬ 

γου, "Οτι είς εκείνους μόνον αποκαλύπτονται ιά θεΐα πράγματα, εις δσους 
όλως μέ όλους ενώθηκεν ό Θεός διά μέσου τής μετοχής τοΰ αγίου πνεύμα¬ 

τος* λόγος κη'». 

’Άρχ. Λέγε μου, Θεέ μου, πόθεν έρχεσαι... 

29 (σ. 210). «Τοΰ αΰτοΰ, "Οτι τάς ψυχάς όπού καθαρισθώσι μέ δάκρυα 
μετάνοιας τάς εγγίζει τό θειον πΰρ τοΰ πνεύματος... λόγος κθ'». 

’Άρχ. Είναι κάποιον θειον πΰρ... 

30 (σ. 226). «Τοΰ αΰτοΰ, Περί θεολογίας, καί ότι ή θεία ςρύσις είναι 
είς τούς ανθρώπους παντάπασιν άπολυπραγμόνητος και άκατάληπτος’ λό¬ 

γος λ'». 

’Άρχ. Κύριε, ό Θεός ήμών, πάτερ, υιέ καΐ πνεύμα... 
31 (σ. 235). «Τοΰ αΰτοΰ, "Οτι οι ένδοξοι τής γης και υπερήφανοι είς 

τον πλούτον, είς τήν σκιάν των φαινομένων πλανώνται, εκείνοι δέ όπού 
κατεφρόνησαν τά παρόντα, γίνονται είς απλανή μέθεξιν τοΰ φωτός* λό¬ 

γος λα'». 

■’Άρχ. Βλέποντας με, σύ, ώ δέσποτα... 

32 (σ. 241). Τοΰ αΰτοΰ, Περί θεολογίας, καί ότι εκείνοι όπού Ιφύλα· 
ξαν τό κατ’ είκόνα, καταπατοΰσι τάς πονηράς δυνάμεις τοΰ άρχοντος τοΰ σκό¬ 

τους* οί δέ άλλοι, των όποιων ό βίος είναι εμπαθής, κρατούνται από αυτόν 
καί βασιλεύονται* λόγος λβ'». 

’Άρχ. Φως ό πατήρ, φως ό υιός, φως τό άγιον πνεύμα... 
33 (σ. 248). «Τοΰ αΰτοΰ, "Οτι ή ένωσις τοΰ παναγίου πνεύματος μέ 

τάς κεκαθαρμένας ψυχάς, μέ αϊσθησιν καθαράν γίνεται, ήγουν μέ έπίγνω- 

σιν... λόγος λγ'». 

’Άρχ. Διακεχωρισμένος είσαι εξάπαντος... 

34 (σ. 255). «Τοΰ αΰτοΰ, "Ολοι οί άγιοι λαμπόμενοι φωτίζονται, καί 
θεωροΰσι τήν δόξαν τοΰ Θεοΰ, καθώς ενδέχεται είς άνθρωπίνην φύσιν νά 
θεωρή τον Θεόν* λόγος λδ'». 



512 Γερασίμου Μοναχοί Μικρσγιαννανιτου 

*Άρχ. Έπίβλε·ψον Ιξ ούρανοΰ, Θεε μου... 
35 (σ. 258). «Τοϋ αυτοΰ, Ευχαριστία διά τήν εξορίαν οπού ύπέμεινεν 

δταν εδιώχ·θη* λδγος λε'». 

*Άρχ. Σοι ευχαριστώ, μόνε Κύριε, καρδιογνώστα... 
36 (σ. 262). «Δεησις και προσευχή τού αυτού εις τον Θεόν διά τήν 

3οή6·ειαν όπου τού εκαμε’ λόγος λς·*». 

’Άρχ. Δέσποτα Χριστέ, ·ψυχοσώστα... 

37 {σ. 265). «Τού αύτοϋ, Περί θεολογίας, και ότι ό νούς δταν καθαρι- 
σθή άπό τήν λάσπην των παθών, άΰλως θεωρεί τον άύλον καΐ άόρατον' 

λόγος λζ'». 

’Άρχ. Ποιαν οδόν νά όδεύσω; ή ποιον μονοπάτι νά πιάσω; 

38 (σ. 270). «Τού αυτού, "Οτι ό εις τον Θεόν πόθος και ή αγάπη, 
υπερβαίνει κάθε αγάπην και πόθον άνθροδπινον, ο δε νούς τών καθαρίζομε* 

νων, βαφόμενος μέσα εις το φώς τού Θεού, δλος θεοποιείται, και απ εκεΐ 

γίνεται νούς Χριστού* λόγος λη'»· 

’Άρχ. Άπαρομοίαστον είναι τό κάλλος σου... 

39 (σ. 273). «Τού αύτοΰ, Όμολογία τής χάριτος τών δωρεών τού 
Θεού, κσΐ δπως ό θείος πατήρ, δ γράφων ταύτα ενεργείτο υπό τού άγίου 

πνεύματος... λόγος λθ'». 

’Άρχ. Πάλιν εκλάμπει εις τήν ·ψυχήν μου τό νοητόν φώς·.. 
40 {σ. 278). «Ευχαριστία τού αυτού είς τον Θεόν διά τάς εύεργεσίας 

οπού έγιναν από αυτόν... λόγος μ^»· 

"Αρχ. Θεέ μου, σύ όπου μέ Ιπλσσες... 
41 (σ. 292). «Τού αυτού, "Οτι εκείνοι οπού απ’εδώ ακόμη ενωθώσι μέ 

τον Θεόν διά μέσου τής κοινωνίας τού αγίου πνεύματος, καΐ δταν μεταστα- 

τώσιν άπό τήν παρούσαν ζωήν, θέλουσιν συνευρίσκονται και εκεί με αυτόν 

αιωνίως* είδε μή, τό εναντίον θέλει τους γένη* λογος μα ». 

Άρχ, Ή αρχή τού βίου, μου είναι τέλος... 
42 (σ. 304). «Τού αυτού, Τί είναι τό κατ’ είκόνα, καΐ πώς νοείται οτι 

δ άνθρωπος είναι εικόνα τού Θεού... λόγος μβ ». 

Άρχ. Άς είναι αίνος, δόξα, ύμνος καΐ ευχαριστία... 
43 (σ. 315). «Τού αυτού, Περί τελείας θεολογίας, και δχι εκείνος οπού 

δεν θεωρεί τό φώς τής θεί.ας δόξης, χειρότερος είναι και απο τους τυφλους 

λόγος μγ’». 
Άρχ. φιλάνθρωπε και ποιητά Θεέ μου... 
44 (σ. 321). «Έξομολόγησις τού αυτού, ενωμένη μέ προσευχήν, και 

περί ενώσεως πνεύματος αγίου, και άπαθείας' λόγος μδ ». 

’Άρχ. Έμάκρυνα, φιλάνθρωπε, και αύλίσθηκα είς έρημον... 

45 (σ. 323). «Τού αυτού, Θεωρία καθαρά διά τον νοητόν παράδεισον, 

και διά τό ξύλον τής ζωής οπού είναι μέσα εις αυτόν* λόγος με'». 

29 ■ 6 -1961 
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Άρχ. Ευλογημένος νά είσαι, μόνε Κύριε... 
46 (σ. 328). «Τού αυτού, "Οτι δόξα και τιμή είναι εις κάθε άνθρωπον, 

δταν διά εντολήν Θεού υβρίζεται και κακοποιήται ή ατιμάζεται διά αυτήν 
τήν εντολήν τού Θεού* καΐ έρωταπόκρισις εις τήν ιδίαν ψυχήν, διδάσκουσα 

τον άνεξόδευτον πλούτον τού πνεύματος* λόγος μς*'». 

’Άρχ. Δός μου, Χριστέ, τήν αϊσθησίν σου... 

47 {σ· 336). «Τού αυτού, "Οτι μερικαίς φοραΐς διά τήν είς τον πλησίον 
επιμέλειαν και διόρθωσιν, συγκατακρημνίζεται ό διδάσκαλος είς τήν του 
πάθους ασθένειαν οπού είς εκείνον εύρίσκεται* λόγος μζ'». 

Άρχ. Έλέησόν με, μόνε Κύριε, ελέησόν με... 
48 {σ. 342). «Τού αυτού, Περί θεωρίας Θεού καΐ θείων πραγμάτων, καΐ 

περί παραδόξου ένεργείας τού αγίου πνεύματος... λόγος μη^». 

Άρχ. Τί είναι αυτό όπου ένεργήθηκεν είς εμένα... 

49 (σ. 358). «Τού αυτού, "Οτι όταν τό άγιον πνεύμα λάμπη είς ήμόίς, 

δλα τότε τά πάθη φυγαδεύονται... λόγος μθ'». 

Άρχ. Τό φώς σου. Χριστέ μου, δταν μέ περιλαμπή... 
50 (σ. 366). «Τού αυτού. Περί θεολογίας, και δη νά διδάσκη τά θεία 

είς τούς ανθρώπους δεν είναι συγχωρημένον είς εκείνον οπού δεν άλλοιώ- 

θηκεν άπό τήν μέθεξιν και κοινωνίαν τού αγίου πνεύματος, και νά γίνη μέ 
α’ίσθησιν θέσει Θεός* ?ιόγος ν'». 

“Άρχ. Τίς νά μού παραμυθήση τόν πόνον τής καρδίας... 
51 (σ, 383). «Τού αυτού, "Οτι τό άγιον πνεύμα παραμένει είς εκείνους 

όπου έφύλαξαν καθαρόν τό άγιον βάπτισμα, από δέ εκείνους όπου τό έμό- 

λυναν αναχωρεί* λόγος να'». 

’Άρχ. Σύ, Χριστέ μου, με γινώσκεις... 
52 (σ. 395). «Τού αυτού, Προσευχή είς τόν Θεόν, διά εκείνα όπου έγι¬ 

ναν εις αυτόν, παρακαλεστική εν ταυτφ και εΰχαριστική’ λόγος νβ'». 

Άρχ. Κύριε, δός μου σύνεσιν και γνώσιν... 
53 (σ. 397). «Τού αυτού, "Οτι εκείνος όπου ποθήσει έξ δλης ψυχής 

τόν Θεόν, μισεί τόν κόσμον* λόγος νγ'». 

Άρχ. Μέσα είς σκιάν κρατούμαι, καΐ βλέπω αλήθειαν... 

54 (σ. 398). «Τού αυτού, Διδασκαλία κοινή μέ έλεγχον είς δλους βασι¬ 

λείς, αρχιερείς, ιερείς, μοναχούς και λαϊκούς, ή οποία έλαλήθη, και λαλεϊται 

από τό στόμα τού Θεού* λόγος νδ'». 

Άρχ. Χριστέ μου, δέομαι σου, δόσαι μου λόγους σοφίας... 

Έν τελεί: «εν έτει σωτηρίφ, ,αψνε'». 

"Επονται και εις τόν δσιον Συμεών στίχοι 6κτώ, ών ή άρχή: 

«Ψυχήν σύ σχών χερουβικήν, σεραφικήν καρδίαν, 

θρόνον τόν νούν έτέλεσας τριάδος τής πάνσεπτου. 
Άλλ’ ώ μεθέξει ήλιε φωτός τού τρισηλίου, 
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του σου φωτός άμαρυγμα καμοί άντανακλασαις 
τφ τοί) -θανάτου εν σκιςΐ καΙ σκότει καθημένφ 
τα σά τε μεταφράσαντι ιθεορρημονα επη, 
ως αν φωτός υιός καγώ γενήσωμαι ό τάλας 
άποτινάξας σαις ευχαίς σκότος της αμαρτίας»· 

Έν όρχη φόλ?να δυο άγραφα άνευ αριθμών, μεθ* α ό πίναξ των περιε¬ 

χομένων έν φυλλοις πέντε, άνευ επίσης άρι-θμών" επονται ετερα δυο άγραφα, 

καΐ τρίτον περιέχον έπΙ της όψεως ταΰτα: 

«Ίστέον, δτι οι έν τηδε τη βίβ?νφ έμφερόμενοι θειοι λόγοι, εισΐ μέν 
σύγγραμμα του θαυμασιωτάτου ώς αληθώς και θεολογικωτάτου άγιου Συ¬ 

μεών, συγγραφέντες μεν παρ* αυτου ελληνιστί, δι* εμμέτρων διαφόρων στί¬ 

χων, μετενεχθέντες δέ εις ην πρόκεινται άπλουστάτην φράσιν παρά του καυ- 

σοκαλυβίτου ιεροδιακόνου Νεοφύτου τοΰ Πελοποννησιου, δι επιμελείας και 
σπουδής, συνδρομής τε δ'τι πλείστης καΐ δαπάνης τοΰ αοιδίμου Παρθενίου 
τοΰ άγιοαρτεμίτου προς ωφέλειαν τών άναγινωσκόντων* Ιγράφησαν δέ οΰτοι 
διά χειρός μέν οικτροτάτου τίνος Διονυσίου, προτροπής δέ τοΰ διαληφθέν- 

τος αοιδίμου Παρθενίου, τοΰ και γέροντος και πατρός χρηματίσαντος τού¬ 

του· παρ' οΰ καΐ άφιερο^θη ή βίβλος αΰτη εις τό περικαλλέστατον κυριακόν 
τής πανενδόξου θεοπρομήτορος αγίας "Άννης, τής κατά τό άγιώνυμον όρος 
διαβόητου σκήτης τοΰ "Αθωνος· καΐ οϊ ταύτην άναγινώσκοντες ΰπερεύχεσθε 
αύτοΰ τε καΐ του πατρός αύτοΰ’ δστις δέ και οποίος αποξενώσει αυτήν εκεϊ- 

θεν, έχέτω άντίδικον τήν δικαίαν θεοπρομήτορα έν τή δικαιφ ήμέρφ τής 
δικαίας δίκης τοΰ δικαίου τών απάντων κριτοΰ* εν ετει σωτηρίφ ,α-ψοε »· 

*Εν τέλει φέρεται έν τρισι φυλλοις ή έξης : 

«Διήγησις περί τοΰ Νοταρίου». 

"Αρχ. Μεσίτης τις καλούμενος ήν επί τοΰ έν άγίοις Μαυρίκιου βα- 

σιλέως... 
Έγράφη διά χειρός νεωτέρας. 

Εΐτα φύλλα άγραφα τέσσαρα· 

Στάχωσις βυρσίνη μετ' έκτυπωμάτων απλών. 

Οΐ λόγοι άπλοεποιήθησαν έξ έμμετρων πάντες υπό Νεοφύτου Καυσοκα- 

λυβίτου, έρανισθέντες έκ τών στιχουργικών λόγων Συμεών τοΰ νέου θεολόγου 

κατ’ έκλογήν’ Υδε κώδικα 57. 
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Κλΐμα^ *Ιωάννον ελληνιστί. 

1 (σ. 1). «Πίναξ τών περιεχομένων». 

2 (σ. 2). «Βίος εν επιτομή τοΰ μακαρίου Ίωάννου τοΰ καθηγουμένου 
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τοΰ αγίου όρους Σινα, τοΰ λεγομένου σχολαστικοΰ, τοΰ και τάς πνευματικός 
πλάκας συγγρα-ψαμένου, ήγουν τήν αγίαν κλίμακα». 

’Ά ρχ. Τις μέν έστιν ή τον θειον άνδρα τούτον ένεγκαμένη... 
Έν τή άριστερφ φα «συγγραφείς παρά δανιήλ μονάχου»· 

3 (σ. 16). «Επιστολή τοΰ άββά Ίωάννου ηγουμένου τής *Ρα'£θοΰ προς 
Ίωάννην τον άξιάγαστον τοΰ Σινά όρους ηγούμενον τόν επίκλην σχολαστι¬ 

κόν, ύστερον δέ καί άπό τοΰ συγγράμματος δνομασθέντα, τής Κλίμακος». 

’Άρχ. Τφ ΰπερφυεστστφ καί ισαγγέλφ πατρί πατέρων... 
4 (σ. 19-20). «Επιστολή αμοιβαία: Ιωάννης Ιωάννη χαιρειν». 

’Άρχ. 'Απεδεξάμην ώς πρέπουσαν τφ σεμνφ σου βίφ... 

5 (σ. 24-25). «Λόγος ασκητικός τοΰ άββά Ίωάννου τοΰ καθηγουμένου 
τών έν Τφ Σινά δρει μοναχών, δν άπέστειλε τφ άββα Ιωάννη τφ καθηγου- 

μένφ τής 'Ρα'ίθοΰ. Διήρηται δέ εις κεφάλαια λ' βαθμίσι κλίμακος δμοίως 
από τών χθαμαλωτέρων έπί τά μετεωρότερα τοΰς έπομένους άνάγουσι, παρ' 
δ και κλίμαξ ή βίβλος ώνόμασται». 

Έπονται οι έξης στίχοι: 

«Πεπείραμαι κυροΰν έν βραχεσι πλεϊστα’ 

ρήτορσι γάρ κάλλος συντομία έπους 
ρητρεύσεών σου ώς εψης τάς εκφράσεις 
χωλάς τό πώς νοοΰντες ειπεΐν ούκ έχω 
ήμι-φαμέν που ή κεκόψαμεν πάλιν 
άλλ' ώς πατήρ σύγγνωθι φιλτάτοις τέκνοις 
θαρρεϊν γάρ έστιν ού κακίζειν τοΰτό σε». 

«Περί τής τοΰ βίου υποταγής: άνάβασις α', ?νόγος ασκητικός τοΰ άββά 

Ίωάννου α'». 

’Άρχ. Τοΰ άγαθοΰ καί ΰπεραγάθου και παναγάθου Θεοΰ... 
Έν τέλει: «Πρώτη άνάβασις : δ έπιβεβηκώς μή στραφής εις τά όπίσω». 

6 (σ. 45)· «Περί άπροσπαθείας' βαθμός βοζ». 

’Άρχ. *0 έν αλήθεια; τόν Κύριον άγνοήσας... 
Έν τέλει: «Δευτέρα άνάβασις: δ τρέχων, μή τήν σύζυγον, άλλα αυτόν 

τόν Λώτ μιμούμενος φεύγε». 

7 (σ. 54). «Περί ξενιτείας: βαθμός τρίτος». 

’Άρχ. Ξενιτεία εστι, κατά^ιει-ψις άνεπίστροφος πάντων... 

Έπεται, «περί ενυπνίων παρακολουθούντων εισαγωγικοίς». 

Έν τέλει: «Τρίτος ισάριθμος τριάδος δρόμος' δ έπιβεβηκώς μή βλέψη 

δεξιά, ή άριστερά». 

8 (σ. 67). «Περί τής μακαρίας και άειμνήστου ύπακοής’ λόγος δ'». 

’Άρχ. Προς τοΰς πύκτας ήμϊν λοιπόν... 

Έν τέλει: «Ισάριθμος ευαγγελιστών βαθμός’ δ αθλητής στήκε τρέχων 

άφόβως». 
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9 (σ. 148). «Περί μετάνοιας μεμεριμνημένης, καΐ αληθώς εναργούς* έν 
και βίος των άγιων καταδίκων* λόγος ε'», 

’Άρχ. Προέδραμέ ποτέ Πέτρου *Ιωάννης... 

Έν τελεί: «ε' βαθμόν άνήλθες ό μετανοών' τάς γάρ πέντε αισθήσεις 
έκάθηρας δι* αυτής, την ακούσιον τιμωρίαν καΐ κόλασιν διά τής αυτοπροαί¬ 

ρετου εκφυγών» 

10 (σ. 174). «Περί μνήμης θανάτου* ς*^». 

’Άρχ. Παντός λόγου προηγείται έννοια... 

Έν τελεί: «"Εκτη άνάβασις: δ άναβάς λοιπόν, ου μή άμαρτήσει ποτέ* 

εϊπερ αληθές εκείνο, τό: μεμνήσκου τά έσχατα σου, καΐ ε!ς τόν αιώνα οΰ μή 
άμαρτήσεις», 

11 (σ. 181 -182). «Περί τοϋ χαροποιοί πένθους* λόγος ζ'». 

"Αρχ. Πένθος κατά Θεόν έστί... 
Έν ιέλει: «Βάσις έβδομη* δ αξιωθείς, καΐ εμοι βοηθήτω* αυτός γάρ 

ήδη βεβοήθηται, ώς διά του έβδομου βαθμοί και του αΐώνος τούτου κηλί- 
δας άπονιψάμενος». 

12 (σ. 203). «Περί άοργησίας καΐ πραότητος* λόγος η'». 

"Αρχ. "Ωσπερ ίδατος εν πυρί κατά μικρόν... 

Έν τελεί: «Έν δγδόφ τινι βαθμφ δ τής άοργησίας τέτακται (κεϊται) 

στέφανος* και δ μέν έκ φύσεως τοίτον περικείμενος, ϊσως ού περίκειται έτε¬ 

ρον* δ δέ έξ ιδρώτων, τους οκτώ εΙσάπαν ΰπεραναβέβηκεν». 

13 {σ. 215). «Περί μνησικακίας* θ'». 

*Ά ρ χ. Αί μέν δσιαι άρεταί... 
Έν τελεί: «Βαθμός εννατος* δ κτησάμενος αυτόν, παρρησίοί λοιπόν την 

λύσιν των πταισμάτων αΐτείτω παρά του σωτήρος Θεοί». 

14 (σ. 219)· «Περί καταλα?μάς* ι'». 

*Άρχ. ΟυδεΙς των εί φρονούντων άντείπη, οϊμαι·.. 
Έν τελεί: «Άνάβασις δεκάτη’ ήν δ νικήσας, αγάπης εργάτης ή πένθους 

έστιν». 

15 (σ. 224). «Περί πολυλογίας και σιωπής* ια'». 

*Άοχ. Ειρηται μέν ήμϊν διά βραχέων... 

Έν τέλει: «Άνάβασις ια', ήν 6 νικήσας πλήθος κακών ΰφ’ έν περιέ- 

κοψε». 

16 (σ. 227). «Περί ψεύδους* ιβ'». 

*Άρχ. Γέννημα μέν σιδήρου και λίθου, πίρ... 

Έν τέλει: «Άνάβασις ιβ', δ έπιβεβηκώς, ρίζαν των καλών κέκτηται». 

17 (σ. 230). «Περί ακηδίας* βαθμός ιγ'». 

Ά ρ χ. Εις και ουτος πολλάκις... 
Έν τέλει: «Ή νίκη ήν δ κτησάμενος, όντως έν παντί δόκιμος καθέ- 

στηκε καλφ». 
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18 (σ. 234). «Περί τής παμφάγου (παμφήμου) και δεσποίνης πονηράς 
γαστρός' βαθμός ιδ'». 

*Άρχ. Μέλί^οντες περί γαστρός λέγειν... 

Έν τέλει: «^Ανδρεία, νίκη* δ ϊσχύσας δήλος προς απάθειαν και σωφρο¬ 

σύνην άκηροτάτην Ιπαγόμενος». 

19 (σ· 246). «Αόγος ιε'. Προοίμιον του περί σωμάτων και άσωμάτων 
ανθρώπων λόγου». 

Άρχ. Περί άφθαρτου έν φθαρτοϊς... 
Ήκούσαμεν τής μαινάδας νίν εΙρηκυίας... 

Έν τέλει: «Έπαθλον δέκατον πέμπτον' 8 δ εν σαρκι ών, καΐ τούτο 
ειληφώς άπέθανε καΐ άνέστη* και τής μελλούσης αφθαρσίας τό προοίμιον 
ήδη άπ* έντείθεν έγνώρισεν», 

20 (σ· 278). «Περί φυλαργυρίας έν φ καΐ περί ακτημοσύνης λόγος ις·'». 

Άρχ. Πολ?Λΐ των σοφών διδασκάλων... 

Έν τέλει: «*Αθλον ο δ κτησάμενος προς ουρανόν άΰλως οδοιπορεί». 

21 (σ. 283). «Περί αναισθησίας* ήγουν νεκρώσεως ψυχής και θανάτου 
νοός, προ θανάτου σώματος* λόγος ιζ'». 

Άρχ. Αναισθησία και έπι σωμάτων... 

22 (σ. 288). «Περί υπνου και προσευχής καΐ τής έν συνοδία ψαλμωδίας* 

λόγος ιη'». 

Άρχ. "Υπνος έστί φύσεως ποσώς σύστασις... 

Έν τέμνει διά χειρός νεωτέρας: «Επαινετόν έργον δ κτησάμενος, καΐ 
Θεφ πλησιάζει καΐ δαίμονας απελαύνει». 

23 (σ. 290*291). «Περί αγρυπνίας σωματικής, και πώς δει ταύτην με- 

τιέναΓ ?ςόνος ιθ'». 
Άρχ. Τοΐς έπι γης βασιλείσιν... 

Έν τέλει: «Βαθμός ιθ', δ τοίτον εϊ?^ηφώς, φώς ελαμψεν (έδέξατο) έν 
τή καρδίφ αυτοί». 

24 (σ. 295). «Περί τής άνανδρου δειλίας* δ λόγος κ'». 

Άρχ. Εί μέν Ιν κοινοβίοις, ή έν συνοδίαις... 

Έν τέλει: «Ό νικήσας δειλίαν, φανερόν έστι τφ Θεφ άναθέμενος ζωήν 
τε και ψυχήν». 

25 (σ. 297-298). «Περί τής πολυμόρφου κενοδοξίας* λόγος κα'». 

Άρχ. Τινές μέν, ιδιαιτέρω τάξει καΐ λόγφ... 

26 (σ. 309). «Περί τής άκεφάλου υπερηφανίας* λόγος κβ'». 

Άρχ, *Υπερηφανία έστί Θεοί άρνησις... 

Έν τέλει: «Βαθμός κβ', ο άναβεβηκώς ϊσχυσεν βϊπερ άρα και άναβεβη- 

κέναι δύνανται». 

27 (σ. 317). «Περί τών άνεκφράστων λογισμών τής βλασφημίας* ?ι.ό- 

γος κγ'». 
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*Άρχ. Χαλεπής ρίζης καΐ μητρός... 

28 (σ. 323). «Περί πραότητας, απλότητας καΐ ακακίας σεσοφισμένων 
καΐ οΰ φυσικών, και περί πονηριάς" λόγος κδ'». 

"Αρχ. Προτρέχει μεν του ήλιου τό πρωινόν φως... 
29 (σ. 331). «Περί τής των παθών απώλειας τής ΰ-ψίστου ταπεινοφρο¬ 

σύνης, άοράτφ αϊσθήσεΓ λόγος κε'». 

*Ά ρ χ. 'Ο αγαπης Κυρίου κυρίως... 
Έν τελεί: «Πηγής μέν μήτηρ καθέστηκεν άβυσσος" βιακρίσεως δέ τα- 

πείνωσις». 

30 (σ. 35δ). «Περί διακρίσεως λογισμών καΐ παθών και αρετών" λό¬ 

γος κς-'». 

*Άρχ. Διάκρισις εστίν, εν τοϊς είσαγωγικοΐς μέν... 
'Έπονται και τά δυο ετερα μέρη του αΰτου λόγου: «Περί διακρίσεως 

ευδιάκριτου —’Ανακεφαλαίωσις έν επιτομή ιών προειρημένων πάντων». 

31 {σ. 433). «Περί τής ίεράς σώματος και ψυχής ήσυχίας" λόγος κζ'». 

’Άρχ. 'Ημεΐς μέν, ώσπερ δνήσιμόί τινες... 
'Έπονται του αδτοΰ λόγου «Περί διαφοράς καΐ διακρίσεως ήσυχιών». 

Έν τελεί: «Κράτος βασιλεϊ, πλούτος και πλήθος" κράτος ησυχαστή, 

προσευχής πλούτος». 

32 (σ. 462). «Περί τής ίερας μητρός των αρετών τής μακαρίας προσευ¬ 

χής και περί τής εν αυτή νοεράς καΐ αισθητής παραστάσεως" λόγος κη'». 

’Άρχ. Προσευχή έση, κατά μέν την αυτής ποιότητα... 

33 {σ. 481). «Περί του Ιπιγείου ουρανου, τής θεομιμήτου άπαθείας 
καΐ τελειότητας καΐ άναστάσεως ψυχής προ τής κοινής άναστσσεως* λό¬ 

γος κθ'». 

*Άρχ. Πδου ?;0ΐπ6ν και ημείς... 
34 (σ 489). «Περί του συνδέσμου τής έναρέτου Τριάδος έν άρεταϊς’ 

πίστεως, ελπίδας και αγάπης" λόγος λ.'». 

"Άρχ. Νυνι δέ λοιπόν μετά πάντα τά προηρημένα... 

"Επεται: «'Αναβαίνετε, άναβαίνετε, αναβάσεις...». 

Έν τελεί; «ΝυνΙ δέ μένει τά τρία ταΰτα: πίστις, ελπίς, άγάπη' μείζων 

δέ πάντων ή όγάπη». 

35 (σ, 499). «Προς τον ποιμένα». 

"Α ρ χ. Έν μέν τή κάτψ βίβλφ έγωγέ σε, θεσπέσιε... 
Έν αρχή, έν παραφΰλλφ συνεσταχωμένφ τφ ξυλφ φέρονται τάδε : 

« Γινώσκετε οι άναγινώσκοντες, ώς έν τοΐς παλαιοις βίβλοις ουχ εύρί- 

σκονται αι στιγμαι κείμενοι μετά τής προσηκουσης ακρίβειας ως όράται έν 
τοϊς άρτι γραφομένοις’ διό και ή παρούσα έπειδή έκ τίνος παλαιάς έμετα- 

γράφη, και δ ταυτην γράψας αμαθής, οΰκ έδυνήθη ταΰτας άσφαλώς έφορ- 

μόσαι, εΐ καΐ πολλά φαίνεται κοπιάσας περί τουτου' καί εϊσι τινές παρηλ- 
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λαγμέναι και ούχ άρμόζουσαι ώς δραταΓ καΐ μηδεις ορών αΰιάς ουτω κειμέ- 

νας σκανδαλιζέσθω παρακαλώ* μάλλον δέ φιλαδέλφως συγγινωσκέτω μοι' και 

μή τον γράψαντα, αλλά την αμάθειαν αιτιάτω». 

Εΐτα φυ?ιλα τρία άνευ αριθμών, έξ ων τό μέν α’ φέρει «Μακαρίου τοΰ 
αίγυπτίου» απόσπασμα, εις δέ τά ετερα δΰο ευρηνται ταΰτα : 

Φύλλον δεύτερον: «Ή παρούσα βίβλος έμετεγράφη εκ τίνος παλαιάς 
και σεσαθρωμένης' έν ή έ'κειντο τά κάτω γράμματα, ε?^ιπή όμως διά τό 
σεσαθρωμένον, λέγοντα τάδε : Ίστέον ώς ή παρούσα βίβλος τής ΐεράς Κλίμα- 

πος... έστιν ώς άν οΐηθείη τις...». 

*ΕπΙ τής β' 6'ψεως τοΰ αύτοΰ φΰλλου: 

«Στίχοι εις τον ποιητήν τής βίβλου». 

"Άρχ. Ποιουμένφ μοι την άνάγνωσιν πάτερ 
καΐ νοΰν μέν εις νόησιν, άλλα καΐ χάριν 
βράβευσαν είς ποίησιν εΰχαϊς σου μάκαρ. 

"Ετεροι στίχοι: 

Κλήσις μέν έστι, τή βίβλφ ταυτη Κλϊμαξ 
είς ουρανούς φέρει δέ πολλαϊς βαθμίσι. 

Τέλ. "Αλλ* έξέγειρον και μεταπλάσας δλον 
δεϊξον πρόθυμον εργάτην των σών νόμων». 

Εισϊ έν δλφ οι στίχοι 14. 

Έν δέ τφ τρίτφ φύλλφ δρώνται σχετικά τινα περί τής βίβλου Κλίμακος 

έχοντα οΰχω: 
{1) «Τοϊς έν τή βίβλφ τής ζωής άπογραφήναι...». 

(2) «Προθεωρία τής αγίας Κλίμακος-Ό την τριακονταετή ήμϊν τής 

τοΰ Χρίστου κατά σάρκα ηλικίας άνάβασιν τεκτηνάμενος...». 

Έν σελ. 539 φέρονται οί έξης 4 στίχοι: 

«Την βίβλον άνάγνωθι, καί σχέσιν λάβε 
πυρός θε"ίκοΰ, τή καθάρσει καρδίας 
έπάν φ’θάσειαις την κορωνίδα πάτερ 
Χριστόν άνω στέφος διδόντα χειρί σου. 

’Έτει σωτηριω: ,αψπ', μηνί μαΐφ : κα'. 
Έτελειώθη ή παρούσα δέλτος διά χειρός άσημου τίνος, και άχρηστου 

Χριστόφορου, ασθενούς όντος, και αμαθούς" διό, και κόπφ πολλφ και μό- 

χθφ έγράφη’ τό δέ πλέον, ή σχεδόν τό παν Θεού βοηθείφ. Έν τή σκήτη τής 
αγίας και θεοπρομήτορος άννης. Και οί έντυγχάνοντες σΰγγνωτε τή άμαθείφ». 

Έν δέ ταΐς σελ. 540, 541, 542 καί 543 αποφθέγματα τινά έκ τοΰ 

Πατερικοΰ. 

Έν σελ. 544 τάδε: 
«Τό παρόν υπάρχει χριστοφόρου μοναχού" μετά δέ την τελευτήν μου να 
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είναι άφιερομενο εις τό Κυριάκον της άγιας κ«1 θεοπρομήτορος ’Άννης' και 
μηδεις τολμήσει άποξενώσαι αυτό έκεΐ-δεν, ϊνα μή ΰποπέση ταϊς άραϊς των 
αγίων πατέρων και ως ιερόσυλος κατακρι-θή». 

Στάχωσις βυρσίνη, ή δέ συνεσταχωμένη έν αρχή σανίς τεθλασμένη 

καθέτως. 

Περί τής Κλίμακος καΐ των αύτής Ικδόσεων ιδε κώδικα 21. 
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Χαρτ. 8. 0,212X0,151. φΰλλ. 126. 

1 (φ. 1). «Λόγος του άββά Ισαάκ προς μοναχούς αρχαρίους μεταφρα* 

σβείς παρά Διονυσίου ίερομονάχου του στουδίτου εις ωφέλειαν των ευρι¬ 

σκομένων». 

’Άρχ. ’ΆδελφοΙ και πατέρες, αύτά τά λόγια... 

2 (φ. 3). «Βίος καΐ πολιτεία τού οσίου καί Οεοφόρου πατρδς ημών 
Αντωνίου τού μεγάλου" μεταφρασθεις εις την κοινήν γ?νώτταν, παρά Γεωρ¬ 

γίου ρήτορος Αίνου». 

’Άρχ. Αγαθήν και θεάρεστον συνέρισιν... 

Ό βίος τού άγιου ^Αντωνίου συνεγράφη ελληνιστί υπό τού Μεγάλου 
*Αθανασίου, έτυπώθη δέ πεζή φράσει έν τφ "Ιανουάριου τού Δουκάκη. 

3 (φ. 109). «Βίος και πολιτεία των οσίων καΐ θεοφόρων πατέρων ήμών 
Όνουφρίου καΐ Ποφνουτίου». 

*Άρχ. ’Έλεγον περί τού άββά Παφνουτίου... 

Περιγράφονται πρώτον τά κατά τόν Παφνοΰτιον καΐ είτα τά περί "Ονου- 

φρίου' δ βίος οΰτος παραλλάσσει τού έν τφ "Ιουνίφ τού Δουκάκη ευρι¬ 

σκομένου. 
Έν τελεί τού βίου φέρονται ταύτα : 

«Τό παρόν βιβλίον έγράφη χειρι άντωνίου ευτελούς ίερομονάχου έν έτει 
{= 1653), διά συνδρομής και εξόδου τού εν μοναχοϊς μακαρίου, οΰ 

κοί κτήμα πέλει και οι άναγινώσκοντες, εύχεσθε ΰπέρ άμφοτέρων». 

Μεθ* δ ή εξής ακέφαλος ασκητική παραίνεσις; 

4 (φ. 125). «...από τήν αγάπην τού Χριστού" φεύγε τήν παρρησίαν καΐ 
τήν συντυχίαν των νεωτέρων, ωσάν από τήν φιλίαν τού διαβόλου... 

Τέλ. : ...και τόν Θεόν δοξάσεις, εις τούς αιώνας των αιώνων, αμήν». 

5 (φ. 126). «Τού άγιου Έφραίμ». 

"Λ ρ χ. Είπεν δ άγιος "Εφραίμ, δτι αρχή ύπερηφανίας και έπάρσεως 
είναι, δταν δ άνθρωπος δεν θέ?ιει νά κοπιάση εις τό έργόχειρον... 

Λήγει: «...οτι άνάγκασον σεαυτόν είς τό έργόχειρον σου, και δ φόβος 
τού Θεού θέλει ελθη είς εσένα». 

Φαίνεται δτι έξέπεσον φύλλα έκ τού κωδικός, περιέχοντα καΐ έτερα άπο- 
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σπάσματα έκ των λόγων τού αγίου Έφραιμ ή και άλλων αγίων πατέρων. 

Έν παραφύλλφ συνεσταχωμένφ, τάδε: 

«έτοΰτω, τώ πατεροικόν, είπάρχι του κυριάκού ώπιως τώ άποξενόσι, να 
έ'χι την κατάραν της άγίας άννης». 

Χτάχωσις βυρσίνη. 
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Χαρτ. 8. 0,23^X0,17. φύλλ. 818. XVIII. 

"Από δέ τής σελ. 348, άχρι τής σελ. 653, έλλείπουν αί έν τφ μεταξύ 
305 σελίδες, αί περιέχουσαι, ώς έμφαίνεται έν τφ πίνακι, τούς από τού: 

«"Οτι κρεϊσσον καλώς ποιμαίνεσθαι...» μέχρι τού: «Νικήτα τού θεοφιλεστά- 

του διακόνου τής τού Χριστού μεγάλης "Εκκλησίας» λόγους. 

Λόγοι Συμεών νέου ϋ^εολόγου, ελληνιστί. 

1 (σ. 1). «Περί τής ζωοποιού νεκρώσεως τού "Ιησού και Θεού, τής άεΐ 
γενομένης εύαισθήτως έν τοΐς τελείοις...». 

"Άρχ. Τά τής ζωοποιού νεκρώσεως... 
2 (σ. 30). «Τού αύτού, Είς τό φητόν τού άποστόλου έν φ λέγει, καΐ 

είδον τόν τοιούτον ώς τρίτον ουρανόν άρπαγέντα, καί άκούσαντα άρρητα 
ρήματα...». 

’Άρχ. "Επειδήπερ διαρρήδην δ των απάντων Δεσπότης... 

3 (σ. 38). «Τού αύτού, Προτρεπτικός εκ προοιμίων εις μετάνοιαν, και είς 
τό ρητόν τού άποστόλου, ούς προέγνω τούτους και προώρισε και τά εξής...». 

"Άρχ. Πολ?νθύς άκήκοα λέγοντας των ανθρώπων... 

Ό λόγος οΰτος δεν υπάρχει έν τφ πίνακι. 
4 (σ. 100*101). «Τού αύτού, Περί άπαθείας, και τών έν αύτή κατά 

προκοπήν χαρισμάτων καΐ δωρεών* και τίς ή τελείωσις τής κατά Χριστόν 
πνευματικής ηλικίας». 

’Άρχ. "Ωσπερ δ τφ λαμπροτάτφ ήλίφ... 

5 (σ. 138* 139). «Τού αύτού, Περί άπαθείας και ενάρετου ζωής, καΐ 
δπως χρή τό οίκεϊον έκκόπτειν θέλημα...». 

’Άρχ. Πολλοΐς τοΐς έν κόσμφ πολλάκις... 

6 (σ. 158). «Τού αύτού, Περί τών δουλευόντων τφ Θεφ τίνες άν εΙεν, 

και ποιοι καί ποταποί, καΐ τίς εστιν δ μετανοών, καΐ ή εργασία αυτού" καΐ 
τίς δ δουλιών Θεφ, και τό έργον αύτού" καΐ δτι εάν μή τάς άρετάς κτησώ* 

μέθα, ούδέν ημάς ή απαλλαγή τών παθών ωφελήσει». 

Άρχ. Επειδήπερ οσον από τού θείου βαπτίσματος... 
7 (σ. 182). «Τού αύτού, Λόγος περί έξομολογήσεως, προς τινα γραφείς, 

τέκνον αύτού πνευματικόν οντα" καΐ τίνες άρα εισίν οί τήν εξουσίαν τού δε· 
σμειν καΐ λύειν αμαρτήματα λαβόντες». 
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’Άοχ. Έπέταξας χίί εΰτελεία ήμών πάχερ καΐ άδε?νςρε... 

Έν τη αριστερή ωα σημειοδνται ταΰτα: 

«Οΰτος 6 λόγος εΰρίσκεται και εις τά απαντα του Δαμασκηνού *Ιωάν- 

νου, έπιγραφόμενος τφ ϊδίφ δνόματι, περί ου διαμαρτύρεται ο περίφημος 
^Ιθακήσιος ’Αγάπιος, είναι άλλότριον τούτον του φρονήματος τής Εκκλη¬ 

σίας του Χριστοΰ' και ώς εοικε νενοθευμένος εστίν, ή -ψευδεπίγραφος». 

8 (σ. 200). «Του αΰτοΰ, Κεφάλαια πρακτικά και θεολογικά». 

'Άρχ. Πίστις εστί, το διά Χριστόν υπέρ τής αότοΰ εντολής άπο- 

θανεΐν... 
Κεφάλαια εν δλφ 121, εκ των εν τή «Φιλοκαλίςι» 153 τοιοΰτων. 

Τελευταϊον τό 153®'’. 

*'Αρχ. Ήρωτή-θη ποτέ 6 άγιος και μακάριος... 

9 (σ. 246). «Τοϋ αυτοΰ, Περί γνώσεως αληθινής, και οτι ή τοϋ Θεοΰ 
γνώσις ουκ έκ μαθημάτων, άλλ’ εκ καθαρότητας και τής άνωθεν χάριτος επι- 

γίνεται τφ σπουδαίφ...». 

*’Α ρ χ. Νΰν εΰκαίρως καλόν ειπεΐν μετά του Δαυίδ... 

10 (σ. 266). «Τοΰ αυτοΰ, Πρός ενα των αΰτοΰ μαθητών, περί τοϋ ποίφ 
τρόπφ τις δΰναται άγιον άνδρα γνωρίσαΓ και πώς ή τι ποιων εύρη αυτόν 

καΐ μετά τό τυχεϊν τον τοιοΰτον, πώς χρή διακεϊσθαι προς αυτόν». 

’Άρχ. Συνελάβομέν σε διά διδασκαλίας... 
11 (σ. 299). «Τοΰ αΰτοΰ, Ευχαριστία πρός τον Θεόν ΰπερ ών ήξίωτο 

δωρεών* και εισήγησις δπως τοΐς εκκεκαθαρμενοις χή καρδια ο Θεός αει 

άποφαίνεται, και εν ποίοις χοϊς πράγμασι και γνωρίσμασιν». 

’Άρχ. Ευχαριστώ και προσκυνώ και προσπίπτω σοι, Κύριε τοΰ 

παντός... 
12 (σ. 310). «Τοΰ αΰτοΰ, Περί αγάπης καί πίστεως, καί όπως τις εγκΰ- 

μων γίνεται τής τοΰ Θεοΰ αγάπης* καί περί έλί.άμψεως και θεωρίας φωτός, 

καί μυστικής ομιλίας τοΰ πνεύματος». 

*Άρχ. ΕΙ δοκεί τοίνυν ακοΰσωμεν... 

13 (σ. 318). «Τοΰ οσίου πατρός ήμών Συμεών τοΰ εΰ?.αβοΰς γέροντος 
τοΰ άγιου Συμεών τοΰ νέου θεολόγου, Λόγος ασκητικός πολυμερής ηθικός». 

*Άρχ. *Αδε?ι(ρέ, ταΰτην ήγοΰ λέγεσθαι άναχώρησιν... 
'Ετυπώθη παραφρασθείς έν χή βίβλφ τών βμιλιών Συμεών τοΰ νέου 

θεολόγου. Είχα φυλ?ι.α τρία άγραφα, φέρον τό γ σελ. 348 και ευθυς ή σελις 
653ι άφαιρεθέντων τών έν τφ μεταξύ φΰλλων, ώς έν αρχή έσημειώθη. 

14 (σ. 653). «Βίος καΐ πολιτεία τοΰ έν άγίοις πατρός ήμών Συμεώνος 
τοΰ νέου θεολόγου, πρεσβυτέρου και ηγουμένου τής μονής τοΰ αγίου Μά- 

μαντος τής Ξηροκέρκου* νεοστι μεταγλωττισθείς άπο την έλ?ι.ηνικην εις τήν 
κοινήν διάλεκτον, παρά Διονυσίου ίερομονάχου τοΰ εκ Πορταριάς τοΰ 

Ζαγορά». 
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Άρχ. ή αρετή είναι ένα πράγμα θερμόν... 

Τά από σελ. 793 μέχρι τέλους φύλλα έχουν καταβρωθή κατά τό κάτω 

άκρον υπό μυών. 

Έν αρχή τοΰ κωδικός ό πίναξ, ή δέ στάχωσις αΰτοΰ βυρσίνη μετά πορπών. 

Ό μεταφράσας τον βίον τοΰ δσίου Ιερομόναχος Διονύσιος είναι αυτός 
οΰτος δ είς τήν κοινήν διάλεκτον μετενεγκών πάντας τούς λώγους τοΰ ώς άνω 
οσίου, περί ών ϊδε πλατυτέραν είς τον ΰπ* άριθ. 57 κώδικα- 

64 

Χαρτ. 8- 0.227X0,170- 

Προτάσσονται φύλλα 23, μεθ* ά σελίδες 782. XVII. 

Έν αρχή καΐ τέλει φαίνεται δτι ελλείπουν φύ?νλα. 

1 (φ. 1). «’.2?« τον γεροντικού». 

’Άρχ. Διηγήσατο δ άββάς Ιωάννης δ κο?,οβός... 
2 (φ. 2 β'). «Επτά κεφάλαια ά άπέστειλεν δ άββάς Μωϋσής πρός τον 

άββάν ποιμένα, καΐ δ φυλάττων αυτά ρύεται από πάσης κολάσεως». 

"Αρχ. *Οφεί?νει δ μοναχός άποθανεΐν από τοΰ πλησίον... 

3 {φ. 3 β’). «Περί ταπεινοφροσύνης». 

’Άρχ, Είπεν δ άββάς Αντώνιος, δτι εΐδον πάσας... 

4 (φ. 4). «’Αρχή συν Θεφ περί σιωπής καΐ ησυχίας καΐ βίου ήρεμου, 

τοΰ συνίστασθαι δυναμένου προ παντός Ιτέρου από εποχής γ?ιώττης καί 
πραείας καρδίας- Έν Φ καί μικρός έπαινος ώς από Ιδωτικών χειλέων προφε* 

ρόμενος τφ δσίφ πατρί Ισαάκ τφ Σύρω : επίγραμμα». 

’Άρχ. Μέγιστα αμαρτήματα και πάνυ δυσίατα... 

5 (φ. 18). «Πίναξ τών έν τή παρούση βίβλφ». 

Έν δέ τφ φύλλφ 23 β' απόφθεγμά τι έπιγραφόμενον: «Τοΰ Δαμασκη¬ 

νού—Αί συνχυχίαι οΰκ έώσι τον νοΰν ίδεΐν...». 

6 {σ. 1), «Τοΰ εν άγίοις πατρός ήμών Ισαάκ τοΰ Σύρου τοΰ άναχωρη- 

τοΰ και ήσυχαστοΰ τοΰ γενομενου επισκόπου τής φιλοχρίστου πόλεως Νινευΐ. 
Γραφέντες μέν παρ* αυτοΰ τή ιδία γλώσση, ερμηνευθέντες δέ υπό τών οσίων 
πατέρων ήμών Πατρικίου και Άβραμίου τών φιλοσόφων και ήσυχαστών 
τών έν τή λαύρςι τοΰ δσίου και θεοφόρου πατρός ήμών Σάββα, Περί άποτα- 

γής κόσμου και μοναχικής πολιτείας* λόγος α'». 

’Άρχ. *0 φόβος τοΰ Θεοΰ αρχή τής αρετής... 
"Επονται οί ?ιθΐποΙ λόγοι, διηθημένοι είς δύο τμήματα, ών ή σειρά 

έστίν αΰτη : 

Λόγος α'. Ό ανωτέρω σημειωθείς. 

» β'. Περί ευχαριστίας Θεοΰ και κατηχήσεως κεφαλαιώδης... 
» γ'. "Οτι άκόπως εισέρχεται ή ψυχή πρός κατανόησιν... 
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Λόγος δ'. Περί αγαπης Θεοΰ και τής εν αυτή άναπαύσεως... 
» ε'. Περί του μακρΰνεσθαι του κόσμου... 

» “Οτι συμφερόντως συνεχώρησεν ό Θεός την ψυχήν δεκτικήν. 

» ζ'· Όμιλία διδί^σκουσα ΰπό τίνων ωφελείται... 
» η\ Περί (ίμαρτιών των γενομένων άπό τίνος συμβεβηκότος... 
» Περί των λόγων τής θείας νοαφής... 

» ι'. Περί του εν τινι φυλ^ττεται τής μοναδικής πολιτείας... 
» ια'. Περί τής εναλΛαγής καΐ τροπής τής γενομένης... 
» ιβ'. Περί τοδν ήσυχαζόντων, πότε αρχονται νοεΐν... 
» ιγ'. Περί του μιή δεϊν τον δοΰλον του Θεοΰ τον πτωχεύσαντα. 

>> ιδ'. Περί των τρόπων τής εις Θεόν ελπίδος... 
» ΐδ'. Περί φυλακής καΐ τηρήσεως τής Ικ των χαύνων... 

» ις'. Περί άποταγής κόσμου καΐ όποχής... 
» ιζ'. Περί τάξεως αρχαρίων... 

» ιη'. Περί τής τάξεως τής μοναχικής πολιτείας..· 
» ιθ'.“Οτι ωφέλιμος τοϊς ήσυχασταΐς ή αργία των φροντίδων... 

» κ^ Περί των οδών των πλησιάζειν τφ Θεφ ποιουσών... 
» καλ Διήγησις αγίων άνδρών... 

» κβ'. Περί διαφοράς τής εν ήσυχίςί διακρίσεως... 
^ κγ'. Περί δυνάμεως τής Ινεργείας των κακιών... 

» κδ'. Περί διαφόρων τρόπων του πολέμου... 

» κε'. Περί κινήσεως του σώματος... 

» κς·'. Περί των ειδών των διαφόρων πειρασμών... 
» κζ'. Διαίρεσις των δέκα πειρασμών τών αγαθών... 
» κη'. 'Υπόθεσις τή ψυχή τή ζητοΰση... 
» κθ'. Κατά πόσους τρόπους και διαφοράς... 
» λ'. Υπόδειγμα καΐ παραβολή περί τής κατά... 
» λα'. Διήγησις περί τίνος αδελφού ωφέλιμος... 
» λβ'. Περί φυλακής καρδίας καΐ θεωρίας... 
» λγ'. Περί σημείων και ενεργημάτων τής αγάπης του Θεού... 
» λδ'. Περί τών τρόπων τών αρετών... 

» λε'. Ερωτήσεις καΐ αποκρίσεις... 
» λς·\ Περί νηστείας και αγρυπνίας... 
» λζ^ Διήγησις περί τίνος νεωτερου... 
« λη'. Αποφθέγματα ψυχωφελή... 

Εντεύθεν έρχεται τό β' τμήμα. 

Λόγος α'. Περί τής άδιαλείπτου νηστείας... 
» β'. Περί σιωπής και ησυχίας... 
» γ'. Επιστολή περί αγάπης προς τινα αδελφόν... 

» δ'. Περί τών σημείων τής ήσυχίας ών εΐπον οι Πατέρες... 
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Λόγος ε . “Επιστολή πρός τινα αδελφόν άγαπώντα τήν ησυχίαν... 
» ς-'. ΣυμβουλαΙ πεπληρωμέναι ώφελείας... 

» ζ'. Περί τής αγγελικής κινήσεως... 
» η'. Περί τής δευτέρας εργασίας εν τφ άνθρώπφ... 

» θ . Περί τής άλλοιώσεως τής εν παντί καιρφ... 

» ι^ Κεφάλναια μικρά... 

» ια'. Περί λογισμών ακουσίων πονηρών... 

» ιβ'. 'Ερμηνεία τών τρόπων τής αρετής... 

» ιγ . Περί καθάρσεως σώματος, ψυχής και νοός... 
» ιδ'. Λόγοι άντιλνηπτικοί... 
» ιε'. Περί μετάνοιας... 

» ις·'. Πόσον τό μέτρον τής γνώσεως... 
» ιζ'. “Απόκρισις πρός τινα αδελφόν... 
» ιη'. Περί του πώς δεί ψάλλειν άσυγχυτως... 
» ιθ'. Περί ακηδίας καΐ του μετεωρισμού... 

» κ'. Περί δακρύων... 

» κα'. Περί τού μή δεϊν τον ήσυχαστήν... 

» κβ'. Περί πίστεως... 

» κγ'. Περί τού πόθου τού κόσμου ή ΰπερηφανείας... 
» κδ'. Περί τού μή δεϊν χωρίς ανάγκης έπιθυμεϊν... 
» κε'. Διά ποιας αΙτίας άφίησιν δ Θεός·.. 
» κς-'. Περί τού συνιέναι Ιν ποίφ μέτρφ... 

» κζ'. Διατί οι άνθρωποι οι ψυχικοί... 
» κη'. Περί ευχής καί μετανοιών καί δακρύων... 
» κθ'. Περί τής άληθούς γνώσεως καί περί πειρασμών... 

» λ'. Νους τού κεφαλαίου τούτου μετά τών νοημάτων... 

» λα'. “Ερωτήσεις περί διαφοράς άρετών... 
» λβ'. Περί πίστεως καί ταπεινοφροσύνης... 

» λγ'. Περί τού άναθεμένου εαυτόν τφ κυρίφ... 

» λδ'. Περί ώφελιΕίας τής εκ τής φυγής τού κόσμου... 
» λνδ'. “Εκλογή συντόμων κεφαλαίων... 
» λς·'. Περί σωφροσύνης... 

» λζ'. Πώς οφείλει δ διακριτικός καθέζεσθαι έν ήσυχιρ .. 
» λη'. “Οτι τά μέτρα τής πολιτείας ήμών... 
» λθ'. Περί ών κτήσασθαί τις δύναται τήν άλλοίωσιν... 

» μ'. Περί αγρυπνίας τών νυκτών... 

» μα'. Πόσης τιμής αξία ή ταπεινοφροούνη... 
» μβ'. Περί τών τρόπων τής γνώσεως... 
» μγ'. Τάξις πρώτη τής γνώσεως... 
» μδ'. Κεφάλαια σύντομα... 
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Λόγος με^ Πεο'ι των αλλοιώσεων των πολλών.., 
» μς-'. Τοόποι τής ευχής καΐ τών λοιπών·.. 
» μζ'. Πό·9εν φυ?ναττεται ή νΐψις... 
» μη'. Περί τών έγγιστα του Θεοΰ ζώντων... 

» μΰ'. Σχόλια καΐ δηλώσεις... 
» ν'. Επιστολή προς τον άββάν Συμεώνην τον θαυμαστόν, τον 

απο Καισαρείας τής μεγάλης. 

Πρβλ. κώδικα 11 ένθα ευρήσεις διαφοράς κατανομής τών λόγων του 

άββά Ισαάκ, και τά περί τής εκδόσεως αυτών. 

7 (σ. 671). «Περί ησυχαστών, του οσίου πατρός ήμών Γρηγορίου του 
σιναΐτου. Περί τοϋ πώς δει καθέζεσθαι τον ήσυχάζοντα εις την ευχήν ». 

’Άρχ. Ποτέ μέν επί σκάμνου... 
"Επονται τοϋ αϋτοϋ τά εξής συναφή: «Περί τοϋ πώς δεϊ λέγειν την 

ευχήν-Περί τοϋ πώς δεΐ κρατεΐν τον νοϋν-Περι τοϋ πώς δεϊ τούς λογι¬ 

σμούς—Περί ήσυχ.ίας ^ Περί τοϋ πώς δεΐ ψάλλειν—Περί τοϋ πώς δεϊ έστιά- 

σθαι “ Περί πλάνης, εν φ και περί πολλών υποθέσεων — Περί πανουργίας 

δαιμόνων». 

’Ίδε πάντα έν τή «Φιλοκαλίςι». 

8 {σ. 698). «Έκ τοϋ συντάγματος Καλλίστου τοϋ άγιωτάτου πα- 

τριάρχου». 

“Άρχ. Πρώτον πάντων ερχεται εις τό σώμα... 

“Ορα «Φι?-.οκαλίαν». 

9 (σ. 701)· «Έκ τών τοϋ άγιου Διαδόχου κεφα?Λίων, Περί διακρίσεως 

τών σημείων τής χάριτος και τής πλάνης»· 

’Άρχ. Κεφ. λα'. Όταν ό νους ήμών... 

Κεφ. λβ'. Ή άγαθή πσράπλησις... 
Κεφ. λγ'. Έάν άναμφιβόλφ... 

’Ίδε και τοϋ αγίου Διαδόχου εν «Φιλοκαλία», έξ ών καΐ τά παρόντα 

ελήφθησαν. 

Συνάπτεται καί: «Συμεώνος τοϋ εύλαβοϋς». 

’Άρχ. Ευχόμενου σου, εΐ δειλία τις... 
10 (σ. 705). «Τοϋ άββά Ήσαΐου, ΕΙς τό πρόσεχε σεαυτφ». 

*Άρχ. Πρόσεχε σεαυτφ άκριβώς... 
11 (σ. 711). «Τοϋ αύτοϋ άββά 'Ησαιου, έκ τοϋ β' βιβλίου αϋτοϋ, Περί 

ήσυχίας πάνυ άφέλιμον». 

“Αρχ. Μή κατόκνει, μηδέ κατολιγώρει... 
12 (σ. 721). «Έκ τοϋ Γεροντικού». 

“Αρχ. Είπε γέρων’ έν παντί ε'ργφ... 

13 (σ. 723)· «Τοϋ έν άγίοις πατρός ήμών Συμεών τοϋ νέου θεολόγου, 

Περί τών γ' τρόπων τής προσευχής». 
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Πδε ανωτέρω. 

14 (σ. 787). «Έκ τοϋ βίου τοϋ άγιου Φιλήμονος». 

’Άρχ. Έλεγον περί τοϋ άββά Φιλήμονος... 

’Ίδε έν τή «Φιλοκαλίφ». 

15 (σ. 763). «Έκ τοϋ Γεροντικού». 

’Άρχ. Εΐπεν δ μακάριος Επιφάνιας... 
'Έπονται ποικίλα αποφθέγματα οσίων άββάδων, εν οις καί: «Περί ήσυ¬ 

χίας - Περί πένθους-Περί εγκράτειας-Περί υπομονής - Περί τοϋ μή κρί- 

νειν-Περι διακρίσεως - Περί τοϋ άδιαλείπτως καΐ νηφόντως προσεύχεσθαι 

— Περί ΰπακοής». 

Τέλ. «Είπε γέρων, δτι δ καθήμενος εν υποταγή πατρός πνευματικού, 

πλέον μισθόν έχει τοϋ έν τή έρήμφ καθ’ εαυτόν άναχωροϋντος». 

Έν φΰλλφ 23 φέρονται ταϋτα: 

«Άφιερώθη ή παρούσα βίβλος εις τό περικα?.λές και περίπτυστον κυρια- 

κόν τής πανενδόξου θεοπρομήτορος άγιας καΐ δικαίας άννης, τής κατά τό άθω 
ίεράς σκήτης' και οι ταΰτην άναγινώσκοντες ύπερεϋχεσθε τοϋ άφιερώσαντος' 
μηδείς δε ταϋτην Ικεϊθεν αποξενώσει, ϊνα μή ξένον εαυτόν ποίηση και άλλο- 

τριον τής υπερούσιας τριάδας ώς ιερόσυλος». 

Στάχωσις βυρσίνη μετ’ έκτυπωμάτων καΐ πορπών κατεστραμμένων. 
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Χαρτ. 16. 0,175X0,120. φΰλλ· 218. ΧΥΠΙ. 

1 (φ. 1). «Γρηγορίου Ναζιανζηνοϋ του θεολόγου, Εις τό άγιον Πάσχα». 

’Άρχ. Έπι τής φυλακής μου στήσομαι... 
2 {φ. 28 β'). «Γρηγορίου Ναζιανζηνοϋ τοϋ θεο?νόγου, Εις τήν καινήν 

Κυριακήν* και εις τό έαρ* καΐ εις τον μάρτυρα Μάμαντα». 

’Άρχ. Εγκαίνια τιμάσθαι, παλαιός νόμος.·. 
3 {φ. 36 β'). «Του αϋτοϋ, ΕΙς τήν άγίαν πεντηκοστήν». 

’Άρχ. Περί τής έορτής βραχέα φιλοσοφήσωμεν... 
4 (φ. 50). «Τοϋ αϋτοϋ, Εις τά άγια Θεοφάνεια». 

’Άρχ. Χριστός γεννάται, δοξάσατε... 
5 (φ. 62 β'). «Τοϋ αϋτοϋ, Επιτάφιος εις τον μέγαν Βασίλειον». 

’Άρχ. Άλλα μίαν μέν δόξαν... 
Ό λόγος οϋτος ακέφαλος και κολοβός έν ταϊς λέξεσιν: «άλίν’ έκ Θεοϋ 

δοθεΐσαν και πιστευθεΐσαν». 

6 (φ. 71 β'). «Τοϋ αϋτοϋ, Εις τά άγια φώτα»· 

’Άρχ. Πάλιν ’Ιησοϋ, δ έμός... 
Κολοβός έν ταϊς λέξεσιν : «εις ούν Θεός έν τρισί, καΐ τά τρία έν, ώσπερ 

έφαμεν». 
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7 (φ. 80). «Του αίιτοΰ, ΕΙς τό βάπτισμα». 

’Άρχ. χοές, τη λαμπρα των φώτων ήμερφ... 
8 (φ. 116). «Γρηγορίου Ναζιανζηνοΰ τοίϋ 0εολ<5γου, ΕΙς τον μέγαν 

^Αθανάσιον αρχιεπίσκοπον Αλεξάνδρειάς^. 

"Αρχ. Αθανάσιον Ιπαινών άρετήν έπαινέσομαι... 
Κολοβός §ν ταϊς λέξεσι: «...καΐ εΐ μέγα τοϊς προλαβοΰσι το παράδει¬ 

γμα τοΰτφ γενέσΟαι τής αρετής οίιχ ήττον εις ευφημίαν τφ ήμετέρφ καλφ, 

τό τοΐς μετ* αυτόν γενέσθσι». 

Ειτα φύλλα δύο άγραφα, άνευ αριθμών, μεΟ* ά: 

9 (φ. 118). «Τοΐ αγίου Στεφάνου τού νέου, Επιστολή πρός τόν αυτού 

μαθητήν». 

"Αρχ. Πρώτον μέν, τέκνον, άποτάσου τώ κόσμω... 

Δεν συνεχίζεται τακτικώς ή γραφή τής επιστολής από τής α' οψεως τού 
φύλλου 118, δθεν άρχεται, είς β' οψιν τού αυτού, άλλ’ απευθύνεται εις τό 
αμέσως ΰπ* άριθ. 119 φύλλον ούτως: «άποτάσου τή φυσιώση, άποτάσου 'τή 

μικροψηχήά, άποτάσου τώ θυμό και τή οργή...». 

Εις τήν β* οψιν τού 1 Ιβ^'^’ φύλλου φερεται: 

«ετούτος εινε άλος λόγος». 

"Αρχ. Παρέβαλεν τις αδελφός γέροντι τινή... 
Ή ώς άνω επιστολή φαίνεται κεφαλαιώδης, άλλα δυστυχώς ή αμάθεια 

τού άντιγραφέως τήν έχει συγχύσει- 
10 (φ. 134). «Περί ακηδίας». 

^Άρχ. Ακηδία γεννάται από τής ανυπομονησίας... 

Ό λόγος άποτελεΧται εξ αποσπασμάτων ειλημμένων έκ λόγων των εξής 
Πατέρων; Μάρκου, Θαλασσίου, Μαξίμου, Συμεών, Νείλου και Βαρσα- 

νουφίου. 

11 (φ. 136 β'). «Περί άκρασίας». 

”Αρχ. Άκρασία εστί διάθεσις ψυχής ή μή εχουσα... 
12 (φ. 137 β'). «Περί μακαρίου γνώσεως αληθούς και ψευδωνύμου». 

“Άρχ, Γνώσιν άληθή κέκτητσι... 
13 (φ. 142 β'). «Έπι δικαιοσύνης». 

’Άρχ. Δίκαιος τέλειός έστιν, οισονομούσας... 

14 (φ. 143). «Περί διακρίσεως». 

’Άρχ. Λιάκρισίς έστιν, έν μέν τοΐς εισαγομένοις... 
15 (φ. 145). «Βασιλείου, Περί έγκρατείας καΐ τίς ή κατάλογος εγ¬ 

κράτεια». 

’Άρχ. Εγκράτειας ό κάλλιστος όρος-.. 

16 (φ. 151). «ΈπΙ ένυπνίων». 

"Αρχ. Ένύπνιόν έστι νοός κίνησις εν άκινησίφ... 

17 (φ. 154). «Περί ησυχίας και τίς ή αληθής ήσυχία* Νείλου». 
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Άρχ. *Η ήσυχία καλόν... 

18 (φ. 160). «Περί ήδονής καΐ απάτης* Θαλασσίου». 

Άρχ. Ήδονής αποτυχία, τίκτει λύπην.,. 

19 (φ. 162, β'). «*Επι μνήμης θανάτου». 

Άρχ. Θανάτου μνήμη και πταισμάτων··. 

20 (φ. 164). «Περί θυμού και δργής». 

Άρχ, Θυμός έστιν εΰμετάβολος κίνησι^.,. 

21 (φ. 165, β'). «Περί μνήμης Θεού' Μακαρίου». 

Άρχ. Θεού μνήμην εχει έν καρδίςι ό πληρών... 

22 {φ. 166, β'), «Τού όσίου πατρός ήμών Βασιλείου τού μεγάλου, Τίς 
ή λογική λατρεία και τίς ή άλογος». 

Άρχ. Λατρεία Ιση λογική... 

23 (φ, 168, β'). «Τού αυτού, Περί λύπης». 

Άρχ. Λύπη κατά Θεόν, τοΐς δάκρυσι... 

24 (φ. 171). «Του αυτού, Έκ τού περί μετάνοιας καί αποχής των 
κακών». 

Άρχ. "Οτι έστιν ήμάς έν τφ λάκκφ των ανομιών... 

25 (φ. 172, β'). «Τού αυτού, Περί σιωπής». 

Άρχ. 'Ο έπιγνοΐις παραπτώματα... 

26 (φ. 174). «Περί προσευχής και πώς δει ταϋτα μετέρχεσθαι». 

Άρχ. Προσευχή αδιάλειπτος έστι τό έπικαλεϊσθαι... 

27 (φ. 176). «Περί πραύτητος και τι τά ταύτης Ιδιώματα* Ίωάννου». 

Άρχ. Πραύτης έστίν ύπερκειμένη... 

28 (φ. 176 β'). «ΈπΙ πονηριάς και τίς ό πονηρός». 

Άρχ, Πονηριά εστίν ευθύτητας έναλλαγή... 
29 (φ. 177). «ΈπΙ πένθους* Ίωάννου». 

Άρχ. Πένθος έστι, πεποιημένη οδύνη... 

30 (φ. 178). «Περί λογισμών* πόθεν γεννώνται καΐ διά ποιον τρόπον 
προβάλλουσιν». 

Άρχ. Τέσσαρες τρόποι εισΐ δι* ών ό νους... 
31 (φ. 180 β'). « Περί φιλονικείας και τίς ή ταύτης κακία». 

Αρχ. Φιλονίκφ μή προσέγγισης... 

32 (φ. 181 β'). «Λόγος έπΙ τίς ή κατά λόγον σιωπή, και πότε ταύτην 
χρησόμεθα». 

"Αρχ. *Ως παρά τής θεόπνευστου γραφής... 

Πάντα τά άνωτέρω εισΐν αποσπάσματα έκ διαφόρων λόγων αγίων Πατέ¬ 

ρων έκδεδομένων' ωσαύτως έκδεδομένοι εισί και οι προτασσόμενοι λόγοι Γρη¬ 

γορίου τού Θεολόγου· 

33 (φ. 186). «Θεοδούλου μοναχού, Διήγησις περί των ύμνων* πώς θεό¬ 

θεν δεδώρηνται καί διι χρή τους αίρουμένους λέγειν αυτούς, τηρεΐν εαυτούς 
ΕΠΕΤΗΡΙδ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Έτος Λ' 34 
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από των παθών" είτα καΐ μαρτυρίαι από των αγίων διδασκάλων περί της 
προς τον Θεόν αινέσεως και της περί προς αυτόν ευχαριστίας και περί αρε· 
της καΐ κακίας" δσοι ποθοΰσι λέγειν τούς παροντας υμνους, αναγκαϊον αυτοϊς 

άναγινώσκειν ταΰτην την διήγησιν δίς του ενιαυτού». 

"Αρχ. Δέον ήμΐν απερ ήκοΰσαμεν... 

’Ίδε κώδικας 30-31· 
34 (<ρ. 204). «Ερμηνεία τοΰ αύτοΰ περί διαφοράς της νηπτικής ευχής». 

"Αρχ. Ταΰτην την ευχήν, περί ής ανωτέρω... 

"Ένθα ανωτέρω. 

35 (φ. 207). «'Ωρολόγιον συν Θεφ των θείων ύμνων, και εύχαΙ μετά 
τροπαρίων" εισΐ δέ ποίημα Θηκαρά μοναχοΰ' προοιμιον τοΰ Θηκαρά περί 

πίστεως». 
’Άρχ. Τόν άσχολοΰμενον περί την καθαράν... 

"Επονται τά σχετικά κεφάλαια έκ τής εν Νικαίςι 2υνοδου, Διονυσίου 
Αρεοπαγίτου, “Ιουστίνου φιλοσόφου και μαρτυρος, Αναστασίου τοΰ 2ιναι- 

του, Γρηγορίου Νΰσσης, Θεοδώρητου, Χρυσοστόμου, Γρηγορίου Θεολόγου. 

Κολοβός εν ταΐς λέζεσι ι «...και ουπω τα μειζω λέγω, πως Θεόν ακριβώς 
δνπερ τε και δσον έστίν είδέναι υπολαμβάνεις· πολλής άν τοϋτο τής άλογίας». 

Περί τούτων ϊδε ώς ανωτέρω κωδ. 30·31. ^ 
Έν αρχή φύλλα άγραφα άνευ άριθμών πέντε, έπι δέ τής β' δψεως τοΰ ε' 

φέρονται ταΰτα: 
« Τό παρόν βίβλίον ΰπύρχεν έμοϋ άνθήμου 'Ιερομονάχου, καΐ τό αφιέ¬ 

ρωσα εις τό κυριακόν τής Θεοπρομήτορος αγίας και δικαιας Αννης, και 
μηδεις αυτό άποξενώση εκεϊθεν, ϊνα μή ύποπέση ταΐς άραΐς τών πατέρων, 

καΐ άς ιερόσυλος κατακριθή». 

Ωσαύτως καΐ έν τελεί φύλλα άγραφα, άνευ αριθμών, 38- 

Ό κώδιΕ φέρει δύο χαρακτήρας γραφής, ή δέ στάχωσις αύτοΰ βυρσίνη 

μετ’ έκτυπωμάτων και μιας πόρπης, αποκοπεισης τής ετερας. 

66 
Χαρτ. 8- 0,21X0,15. φύλλ- 54- 

Εις Σλαυ’ίκήν διάλεκτον. 

«Αί δύο θεϊαι λειτουργίαι “Ιωάννου τοΰ Χρυσοστόμου καΐ Βασιλείου 

τοΰ Μεγάλου μετά τής ακολουθίας τοΰ Μικροΰ Αγιασμού». 

*Εν αρχή έν παραφύλί^φ γέγρσπται τάδε : 

«Το παρόν περιέχει τάς δύο θείας λειτουργίας, τών έν άγίοις πατέρων 
ήμών τοΰ τε άγιου ’Ιωάννου τοΰ Χρυσοστόμου, και τοΰ μεγάλου Βασιλείου, 
προς τούτοις παρέχει εις τό τέλος και τόν μικρόν αγιασμόν, μετά και ευχών 
τινων, καΐ άφιερώθη εις τό Κυριάκόν τής αγίας “Άννης, καΐ μηδεις τόλμη- 

Κατάλογος χειρογράφων κωδθ. Κυριάκου "Αγίας “Αννης 531 

σαι άποξενώση αυτό έκεΐθεν, ϊνα μή τφ ένκ?4|Λα·ίΐ ^ής ιεροσυλία; ύποπέση». 

Έν δέ τφ 1 φύλλφ ωραΐον έπίτιτλον, ή δέ στάχωσις βυρσίνη φέρουσα 
άπηλειμμένα έκ χρυσού έκτυπώματα. 
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Χαρτ, 8. 0,246X0,175 μετά τής προμετωπίδος. σελ. 340. XVIII. 

1 (σ. 1). Βίος παϊ ηοΧιτεία τοϋ έν άγίοις πατρός ήμών Θεοάώρου, 

τοΰ διαλάμψαντος εν ασκήσει κατά την λαύραν τοΰ άγιου Σάββα, εΐτα γεγο¬ 

νότος αρχιεπισκόπου Έδέσης" συγγραφείς παρά τοΰ άδελφιδοΰ αύτοΰ Βασι¬ 

λείου έπισκόπου Έμέσης». 

’Άρχ. Εύλογητός ό Θεός <5 παντοκράτωρ... (έλληνιστί). 

Μεταφρασθεις εις την άπλήν έξεδόθη έν τή «Κα?;θκαιρινή» καΐ έν τφ 
*Ιουλίφ τοΰ Δουκάκη' τούτου τήν ακολουθίαν έποιήσατο 0 χαράσσων ταΰτα. 

Πδε περί τούτου έν τή « Φιλοκαλίφ ». 

2 (σ. 193). «Συλλογή εκ τών τοΰ μ8νά?ιθυ Βαρσανουφίου εκτεθεϊσα εν 
τάξει κεφαλαίων». 

“Άρχ. Ό εχων δτι αμαρτωλός έστι... 
Περί τών τοΰ αγίου Βαρσανουφίου ιδε κώδ. 17. 

3 (σ. 251). «Συλλογή Ιτέρα έκ τών τοΰ Κλίμακας». 

“Άρχ. Μοναχός έστι τάξις και κατάστασις άσωμάτων έν σώματι... 
Περί τούτου ιδε λεπτομέρειας εις κώδ. 21· 

4 (σ. 267). «*Έτεραί τινες άποσημειώσεις ψυχωφελείς τοΰ άββά Δω¬ 

ροθέου». 

"Αρχ. "Οταν άξιωθή τις έκκλΐναι από τοΰ κακού... 

Έπονται τεμάχια λόγων έκ τών αγίων: Συμεών νέου θεολόγου, Διαδό¬ 

χου, “Ηλιου τοΰ Έκδίκου, Μεγάλου “Αντωνίου, Φιλοθέου Σιναΐτου, Ησυ¬ 

χίου, και τέλος «κατά τών κρεωφαγούντων μοναχών, τοΰ άγίου Μελετίου τοΰ 
όμολογητοΰ», οι έξης στίχοι: 

«Τοΰτο καΐ μόνον μοναχοΐς εξεστιν Ιξαιρέτως, 
τούτο καΐ μόνον δώρημα τούτοις έστί θεόθεν, 

τοΰτο και μόνον έχουσι προσφέρειν τφ δεσπότη, 

τήν τών αγγέλων βιοτήν, και καλλονήν, και δόξαν, 

τήν παρθενίαν, τήν φυγήν τών κοσμικών πραγμάτων, 

τήν αποχήν τοΰ κρέατος, τήν στένωσιν, τήν θλϊψιν». 

’Ίδε «Άλφαβηταλφάβητος» τοΰ άγίου Μελετίου. 

5 (σ. 277). «Τοΰ έν άγίοις πατρός ημών Θεοδώρου Εδέσσης, Κεφάλαια 
πραχτικά». 

Προτάσσεται τό έξης τρίστιχον: 

«Νάμα διείδες, και ζωήρρυτον όντως, 
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αποσταλάζει εξ άπίχντων αφθόνως, 

των ιθεοσόφων κεφαλαίων σου, πάτερ». 

"Αρχ. Έπειδήπερ Θεοΰ τοϋ αγαθού χάριτι... 
Τά κεφ, ανέρχονται εις εκατόν, ατινα έξεδοθησαν εν τϋ <ίΦιλοκαλις£!&. 

6 (σ. 318). «Τοΰ μακαρίου Νικήτα τοϋ Στηθάτου, μαθητου Συμεών 

τοϋ νέου θεοίώγου». 

’Άρχ. Τάς μέν σωματικάς ορέξεις... 
"Επονται τοϋ αγίου Ίωάννου τοϋ Καρπαθίου κεφάλαιά τινα εκ των έν τη 

«Φιλοκαλίφ» καΐ «Έκ τής βίβλου τής καλούμενης Καιτ-ής τής άλη^είας», 

Έν τέλει ταϋτα: 

«Έν τή περιωνϋμφ ιερφ σκήτη 
τής θεοπρομήτορος αγίας ’Άννης 
ή "ψυχωφελής και θεία βίβλος αθτη 
γέγραπται πόνοις και μόχθοις δτι πλειστοις. 
Έν ετει σωτηρίφ ,αψπ' κατά μήνα Αΰγουστον». 

7 (σ. 323). «Χρυσοστόμου». 

"Αρχ. *Ως οϋκ ενδέχεται σώμα... 

Έν δέ τή σελ. 324 άπόσπασμα εκ των τοϋ Μεγάλου Βασιλείου, και 

καθεξής άχρι τέλους εκ των τοΰ Χρυσοστόμου κατ εκλογήν. 

Έν αρχή φύλλα δυο άνευ άριθμοΰ, έξ ών τό μεν α' φέρει έπι τής β' οψεως : 
«Προοίμιον εις την παρούσαν βίβλον, δια στίχων πολιτικών δμοιοκα- 

ταλήκτων». 
’Ά ρ χ. «Αειμών θεοβλαστουργητος, κήπος διηνθισμένος 

πανευθαλής παράδεισος, τερπνώς ώραΐσμένος. 

Τέλ. "Ωσπερ άξιωθείημεν άπαντες, κύριέ μου, 
πρεσβείαις τής τεκοϋσης σε, δέσποτα καΐ Θεέ μου». 

Οί στίχοι είσΐ εν ολφ 24, και λήγουν εις το β φυλ?ιον, οψις α . Κάτωθι 
τούτων επιγράμματα δυο διά στίχων ιαμβικών, φερον το α στίχους 7, το 

δέ β' 3. 
ΈπΙ δέ τής β' οψεως, πίναξ των περιεχομένων, καΐ κάτωθεν ή εξής 

σημείωσις 
«*Αφιερώθη ή παροΰσα βίβλος είς τό Κυριάκόν τής θεοπρομήτορος άγιας 

άννης πρός χρήσιν και ωφέλειαν των εντυγχανόντων· και μηδεις αποξένωση 
ταΰτην εκεϊθεν, Χνα μή εχη άντίδικον την θεοπρομήτορα εν τε τφ νΰν αϊώνι 
και εν τφ μέλλοντΓ εϋχεσθε δέ εκ ψυχής τον άφερώσαντα και γράψαντα ταυ- 

την, οϊ ταυτην άναγινώσκοντες· συν τφ τεκνίφ μου Διονυσίου μονάχου* έν 

έτει σωτηρίφ ,αως·' έν μηνι Μαίου 1». 

Στάχωσις απλή δι’ έρυθροΰ υφάσματος φέρουσα έσωθεν συνεσταχωμένα 

φύλλα έντυπα έκ τής ιστορίας των έν Φλωρεντίφ διαπραχθέντων. 
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Χαρτ. 8. 0,21x0,16. σελ. 430. XVI, XVIII. 

*0 κώδιξ οΰτος ανήκει είς τό Τυπικαρεϊον. 

Λόγοι πανηγυρικοί. 

1 (σ. 1). «Τοϋ έν άγίοις πατρός ήμών Έπιφανίου αρχιεπισκόπου Κό¬ 

πρου, Αόγος είς τήν θεόσωμον ταφήν τοΰ Κυρίου καΐ Θεοϋ και Σωτήρος 
ήμών *Ιησοϋ Χρίστου. Και είς τον Ιωσήφ τον από Άριμαθείας. ΚαΙ εις τήν 
έν τφ φδη τοϋ Κυρίου κατάβασιν, μετά τό σωτήριον πάθος παραδόξως γενο- 

μένην». 

*Α ρ χ. Τί τούτο σήμερον σιγή πολλή... (έλληνιστί). 

Έν τή κάτω Φοί φέρονται ταΰτα: 

«*0 παρών οΰτος λόγος άναγινώσκεται τή μεγάλη Κυριακή τοϋ Πάσχα 
κατά τήν διάταξιν τοΰ τυπικοϋ, πρό τοΰ ποιήσαι ημάς άνάστασιν». 

Φέρει ώραΤον έπίτιτλον, τό δέ αρχικόν στοιχεΤον διάκοσμον. 

{Μί§:ηε, 43, 440-465, ΠΐηιΙοΓίίιιε, τόμ. μέρ. II, Λειψία 1862, 

σελ. 9-29, και έν ϊδίφ τευχει υπό —). 

2 (σ. 58). «Ευθυμίου μονάχου πρεσβυτέρου και συγκέλλου, Έγκώμιον 
είς τήν σΰλληψιν τής αγίας *Άννης». 

”Αρχ. Λαμπρότερα μέν ήλιου ή παρούσα εορτή... (ελληνιστί). 

3 (σ. 87). «Τοϋ οσίου πατρός ήμών Ίωάννου πρεσβυτέρου τοϋ Δαμα¬ 

σκηνού, Λόγος είς τό γενέσιον τής ΰπεραγίας δεσποίνης ήμών Θεοτόκου καΐ 
αειπάρθενου Μαρίας. Μεταγλωττισθεις από τής ελληνικής διαλέκτου είς 
απλήν φράσιν». 

"Αρχ. Λεϋτε πάντα τά έθνη, κάθε γένος ανθρώπων... 

Τό άρχικόν γράμμα ώραϊον. 

4 (σ. 129). «Τοϋ έν άγίοις πατρός ήμών ^Αθανασίου αρχιεπισκόπου 
Αλεξανδρείας τοϋ μεγάλου, Λόγος πανηγυρικός είς τήν ύπαπαντήν τοϋ Κυ¬ 

ρίου καΐ Θεοϋ καΐ σωτήρος ήμών Ίησοϋ Χρίστου». 

"Αρχ. Τά τής παρουσης ίερας πανηγυρεως... (ελληνιστί). 

*Επίτιτλον κόσμημα καΐ τό αρχικόν στοιχεϊον ώραϊον. 

5 (σ, 185). «Ίωάννου μητροπολίτου Εΰχαΐτων, Έγκώμιον είς τούς 
μεγάλους διδασκάλους τής εκκλησίας και φωστήρας τής οικουμένης, Γρηγό- 

ριον τον Θεολόγον, Βασίλειον τον Μεγαν και Ίωάννην τον Χρυσόστομον». 

’Άρχ. Τρεις με πρός τριώνυμον... (ελληνιστί). 

6 (σ. 233). «Τοϋ έν άγίοις πατρός ήμών ’Ανδρέου Κρήτης, Έγκώμιον 
εις τον έν άγίοις πατέρα ήμών και θαυματουργόν Νικόλαον αρχιεπίσκοπον 
Μύρων τής Λυκίας». 

’Άρχ. ’Άνθρωπε τοϋ Θεοϋ και πιστέ θεράπον... (ελληνιστί). 

7 (σ. 261). «Φιλοθέου πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως Νέας 'Ρώμης, 
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’Εγκώμιον εις τον άγιον μεγαλομάρτυρα του Χρίστου Δημήτριον τον μύρο- 

βρυτην καί θαυματουργόν* και εις τό ρητόν του ευαγγελίου, ταΰτα εντέλλο¬ 

μαι ύμΐν ϊνα αγαπάτε άλ?<.ήλους». 

*Άρχ. Δημήτριος ήμΐν, του τε συλλόγου... (ελληνιστί)» 

Οι τρεις ανωτέρω λόγοι φέρουν ωραία έπίτιτλα καΐ τάρχικά στοιχεία 

διάκοσμα. 

8 (σ. 313). «Του §ν άγίοις πατρός ημών Γρηγορίου αρχιεπισκόπου 
Θεσσαλονίκης του Παλαμά, Έγκώμιον εις τον μεγαλομάρτυρα, θαυματουρ¬ 

γόν τε και μυροβ?.ήτην άγιον Δημήτριον»· 

’Άρχ. ΈμοΙ δέ λίαν έτιμήθησαν οι φίλοι σου... (ελληνιστί)· 
Έξεδόθη μετά τών κβ^ ομιλιών του αγίου Γρηγορίου του Παλαμά υπό 

Σοφοκλέους Κ, ΟΙκονόμου. Άθήνησι. 
9 (σ. 343). «Λόγος εγκωμιαστικός εις την κοίμησιν τής άγιας "Αννης 

τής προμήτορος του Χρίστου κοινή φράσει, υπό Φιλοθέου ίερολογιωτάτου». 

’Άρχ, Έστάθη κοινή καΐ άρχαία βουλή... 
Έν τείνει: «Έπονήθη δέ παρά του ίερολογιωτάτου κυρ Φιλοθέου του 

εκ Πάργας, έν ετει σωτηρίφ ,αψκα', παρ* ου και έδωρήθη τφ Κυριακφ τής 

αυτής άγιας ’Άννης». 

10 (σ. 373). Λόγος είς την κοίμησιν τής άγίας ’Άννης, υπό Μακαρίου 
ίεροδιακόνου», 

"Αρχ. Υπόδεσις μεγάλη, και τοσαΰτη όσην ου δύναται... 
Έν τελεί; «Πόνος του σοφωτάτου διδασκάλου κυρ Μακαρίου του 

Πατμίου καΐ οΰτος». 

11 (σ. 401). «Του αυτοΟ, Λόγος εγκωμιαστικός είς την μνήμην τών 
αγίων καΐ δικαίων θεοπατόρων Ιωακείμ και *Άννης». 

’Άρχ. ’Έχεις, αληθώς, ώ μακαρία δυάς... 

Έν τελεί: «Οΰτοι άμφότεροι οί λόγοι επονήθησαν παρά του σοφωτά» 

του εν διδασκάλοις και αΐδεσιμολογιωτάτου έν ίεροδιακόνοις κυρ Μακαρίου 
τοί5 εκ νήσου Πάτμου, παρ* οΰ καΐ έδωρήθησαν χφ Κυριακφ τής αθτής άγίας 
“Αννης έν έτει σωτηρίφ ,αφλγ'». 

Ό δεύτερος έτυπώθη εν τή «Ευαγγελική Σάλπιγγι» εξ ής ληφθεις υπό 
του Δουκάκη, έτυπώθη έν τφ ΰπ* αυτοΰ Ίουλίφ. 

Φέρουν δέ οι τέσσαρες τελευταίοι λόγοι έπίτιτλα ανεκτά και αρχικά 

γράμματα ωραία. 

Έν αρχή προτάσσεται ό πίναξ, μεθ’ δν φΰλλα άγραφα 3, άνευ αριθμών, 

ωσαύτως και έν τέλει φΰλλα 15, έξ ών το τελευταΐον φέρει οδηγίας τινάς 
περί τών έν τή εορτή τής άγίας *Άννης αναγνώσεων* πάσα δε ή γραφή του 

κώδικος καθαρά. 

Στάχωσις νέα, βυρσίνη. 
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Χαρτ. 8. μέγ. 0,28X0,19. σε?ν. 656. XVIII. 

Και δ κώδιξ οΰτος ανήκει εις τό Τυπικαρείον. 

Λόγοι ^ιανηγυρικσΐ καΐ βίοι άγιων. 

1 (σ. 1). «Του εν άγιοις πατρός ημών Έπιφανίου Κΰπρου, Λόγος τή 

Κυριακή τών βαΐορν». 

*Άρχ. Χαίρε σφοδρά, θΰγατερ σιών... (ελληνιστί). 

Ό λόγος έξεδόθη υπό του ίερομονάχου Ευθυμίου Μπουνδαλά, Κρητός 

«Πανηγυρική Τράπεζα». 

2 (σ. 10). «Του μακαρίου Χρύσιππού πρεσβυτέρου και μαθητου του 
θειοτάτου Ευθυμίου, *Εγκώμιον είς τον άγιον Ίωάννην τον Πρόδρομον και 

βαπτιστήν». 

’Άρχ. Ήχος σάλπιγγος, λΰρα πνευματική... (ελληνιστί). 

Έν τέλει φΰλλον εν άγραφον τό φέρον αριθμόν 31 · 32. 

3 (σ. 33). «Τή Παρασκευή τής διακαινισίμου, Λόγος καΐ μερικών θαυ¬ 

μάτων διήγησις, τής ΰπερευλογημένης Θεοτόκου τής Ζωοδόχου Πηγής». 

Άρχ. Πάλιν εορτή, καΐ πάλιν πανήγυρις... (εν τή καθωμιλημένη). 

Έξεδόθη μετά τής πλήρους ακολουθίας και τών λοιπών παρομαρτοΰν 
των αυτή προς τιμήν τής Ζωοδόχου Πηγής, υπό Φιλοθέου Ζερβάκου, καθη¬ 

γουμένου τής εν Πάρφ μονής «Λογγοβάρδας». 

4 (σ. 73). «Γεωργίου μητροπολίτου Νικομήδειας, Λόγος εις την σΰλλη- 

φιν τής παναγίας Θεοτόκου». 

Άρχ. Σήμερον ή γη φαιδρύνεται περισσότερον... 

Μετηνεχθη έν τή καθομιλουμένη. 
5 (σ. 96). «Του έν άγίοις πατρός ήμών Αντιπάτρου επισκόπου Βοστρών, 

Λόγος είς τό γενέσιον τοΟ άγιου Ίωάννου του προδρόμου και βαπτιστοΰ' 
καΐ είς την σιγήν Ζαχαρίου* καΙ είς τον ασπασμόν τής άγίας και ένδοξου 

δεσποίνης ήμών θεοτόκου και αειπάρθενου Μαρίας». 

’Άρχ. Έν γεννηταίς γυναικών οΰδέν Ίωάννου... (ελληνιστί). 

6 (σ. 107). «Άετίου πρεσβυτέρου Κωνσταντινουπόλεως, Όμιλία λεχθεϊσα 
είς τό γενέσιον τοΰ αγίου Ίωάννου του προδρόμου καΐ βαπτιστοΰ». 

Άρχ. Πολλοί μέν ήδη πολλάκις... (έλληνιστί)- 

Ί (σ. 119). «Μηνός Όκτωβρίου κ', Βίος καΐ πολιτεία καΐ μερικών 
θαυμάτων διήγησις τής όσιας ήμών Ματρώνης τής Χιοπολίτιδος». 

Άρχ. Αΰτη ή όσια πατρίδα μέν είχε τήν νήσον Χΐον... 
*Εν τή καθωμιλημένη. ^Εξεδόθη έν τφ «Νέφ Λειμωναρίφ» μετά τής 

ακολουθίας αυτής, και έν τφ Όκτωβρίφ τοΰ Δουκάκη. 

8 (σ. 138). «Τοΰ εν άγίοις πατρός ήμών Πρόκλου αρχιεπισκόπου Κων¬ 

σταντινουπόλεως, Είς τό γενεθλιον τοΰ κυρίου ήμών Ιησοΰ Χρίστου». 
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’Άρχ. Λαμπρά καΐ παράδοίος... (ελληνιστί). 

{Μΐ§·ηε, 65, 708 - 716). 

9 (σ. 144). «Του εν άγίοις πατρός ήμών Πρόχλου αρχιεπισκόπου Κων¬ 

σταντινουπόλεως, ’Εγκώμιον εις τήν ΰεοτόκον Μαριάμ». 

"Αρχ. Κλεπτει τούς πόνους των εμπόρων.·, (ελληνιστί). 

10 (σ. 175). «Του εν άγίοις πατρος ήμών Πρόκλου αρχιεπισκόπου Κων¬ 

σταντινουπόλεως, *Εγκώμιον εις τον άγιον Παύλον τον απόστολον». 

’Άρχ. ΟύδεΙς ασθενεί Παύλου άθλοΰντος... (ελληνιστί). 

11 (σ, 179). «Του έν άγίοις πατρος ήμών Πρόκλου αρχιεπισκόπου 
Κωνσταντινουπόλεως, Έγκώμιον εις τον άγιον Άνδρέαν τον απόστολον». 

’Άρχ. Ισχυρόν τής άποστολικής άλιείας... (ελληνιστί), 

12 (σ. 185). «Του εν άγίοις πατρος ήμών Εύλογίου αρχιεπισκόπου ’Αλε- 

ξανδρείας, Λόγος εις τά βαία και εις τον πώλον». 

’Αρχ. Βασιλικήν οι πιστοί σήμερον επιδημίαν... (ελληνιστί). 

(Μΐ§:η6, Ρ&ίΓ. ^Γ., τόμ. 86, σ. 2933-2937). 

13 (σ. 209). «Λεοντίου επισκόπου Νεαπόλεως τής Κύπρου, Εις τήν 
ήμέραν τής άγιας μεσοπεντηκοστής». 

"Αρχ. Πάντα τά υπό τού Δεσπότου... (Ιλληνιστί). 

(ΜΪ0Π6, ΡαίΓ. §:γ., τόμ. 96, σ. 1669-1748). 

14 (σ. 227). «Λεοντίου πρεσβυτέρου Κωνσταντινουπόλεως, Όμιλία εις 
τήν μεσοπεντηκοστήν' καΐ εις τον εκ γενητής' και είς τό μή κρίνετε κατ*ό·ψιν». 

*Άρχ. Τοϊς φιλούσι τον Κύριον... (ελληνιστί). 

("Ενθ* άνωτ., τόμ. 86, σ. 1976-1993). 

15 (σ. 248). «Γεωργίου μητροπολίτου Νικομήδειας, Έγκώμιον είς τήν 
σύλληι];ιν τής άγιας "Αννης τής μητρός τής ΰπεραγίας θεοτόκου». 

’Άρχ. Ούδέν ήδύτερον ή χαριέστερον... (ελληνιστί), 

16 (σ. 281). «Τού εν άγίοις πατρος ήμών Γερμανού αρχιεπισκόπου Κων¬ 

σταντινουπόλεως, Λόγος είς τον Ευαγγελισμόν τής θεοτόκου». 

’Άρχ. Τής παρούσης τιμίας καΐ βασιλικής συνάξεως... (ελληνιστί). 

Έξεδόθη εν τελεί τής ακολουθίας τής άγιας Σκεπής μετ’ άλλων λόγων, 

επιγραφόμενος τφ Δαμασκηνφ εχων ύπόθεσιν τον μεταξύ τής Παρθένου καΐ 
τού αρχαγγέλου Γαβριήλ διάλογον. 

17 (σ. 303). «Τού §ν άγίοις πατρός ήμών Γερμανού αρχιεπισκόπου 
Κωνσταντινουπόλεως, ΕΙς τήν πάνσεπτον κοίμησιν τής άγίας θεοτόκου». 

’Άρχ. *0 χρεωστών, πάντοτε... (ελληνιστί). 

18 (σ. 313). «Τού άγιωτάτου Μιχαήλ Συγγέλλου, Έγκώμιον είς τούς 
αγίους τού Θεού αρχαγγέλους και αγγέλους και πάσας τάς Ιπουρανίους δυ¬ 

νάμεις». 

’Άρχ. Τον μέν λόγον ή προθυμία κινεί... (ελληνιστί). 

Έν τελεί φέρεται ευχή «διά στίχων ιάμβων». 
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’Άρχ. Κύριε, σώτερ, Θεέ Θεών και λόγε 
ΰψιμέδων άναρχε, συνοχεύ πάντων, 

Τέλ. Σύν τφ πατρί και τφ πνεύματι θείω 

είς τούς άπαντας αιώνας τών αιώνων. Αμήν. 

Άποτελεΐται ή εύχή έκ στίχων Ιβδομήκοντα. 

19 (σ. 363). «Τού εν άγίοις πατρός ήμών και όμολογητού Ιωσήφ αρ¬ 

χιεπισκόπου Θεσσα?ιθνίκης, Λόγος είς τόν τίμιον καΐ ζωοποιόν σταυρόν». 

’Άρχ. Σταυρού πρόκειται σήμερον εορτή... (ελληνιστί). 

20 (σ. 372). «’Ανδρέου Κρήτης, Λόγος σχεδιασΟεις είς τήν ΰψωσιν τού 
τίμιου και ζωοποιού σταυρού». 

’Άρχ. Σταυρού πανήγυριν άγομεν... (ελληνιστί). 

21 (σ. 388). «Τού όσιου καΐ θεοφόρου πατρός ήμών και όμολογητού 
Θεοδώρου ήγουμένου τών Στουδίου, Έγκώμιον είς τό γενέθλιον τής ύπερα- 

γίας δεσποίνης ήμών θεοτόκου, έν φ τό εξήκοντα χαΐρε». 

Άρχ. Λαμπρώς πανηγυρίζει ή κτίσις... 

Ελληνιστί εν Ιδιαζούση γλαφυρότητι' έξεδόθη μετά τής ακολουθίας τής 
αγίας Σκεπής (Ι'δε άνωτ. λόγ. 16, σχετικά) μετ’ ά'λλων πανηγυρικών λόγων. 

22 (σ. 411). «Τού εν άγίοις πατρός ήμών Ταρασίου αρχιεπισκόπου 
Κωνσταντινουπόλεως, Λόγος είς τά είσόδια τής θεοτόκου». 

’Άρχ. Φαιδρά καΐ παράδοξος... (ελληνιστί). 

Έτυπώθη τή 21Ώ Νοεμβρίου τού Δουκάκη και έν τή άκολουθίοι τής 
άγίας Σκεπής, ενθ* άνωτ. 

23 (σ. 435). «Τού έν άγίοις πατρός ήμών Γερμανού άρχιεπισκόπου 
Κωνσταντινουπόλεως, Λόγος είς τά είσόδια τής θεοτόκου, οτε προσηνέχθη 
έν τφ ναφ». 

’Άρχ. Ιδού καί πάλιν Ιτέρα πανήγυρις... (ελληνιστί). 

Έν τοϊς Αστεριού, σ. 1412 I. (βλ. Κυριάκού, 5, 7). 

24 (σ. 447). «Έγκώμιον είς τήν άποτομήν τού τιμίου, ενδόξου, προ¬ 

φήτου προδρομου και βαπτιστού Ίωάννου* ποιηθεν υπό άγιου άνδρός κυρ 
Θεοφάνους». 

’Άρχ. Καλώς Ιρήμοσεν ή τάξις... (ελληνιστί). 

25 (σ. 459). «ΜηνΙ Φεβρουάριου κδ' λόγος κατ’ επιτομήν διαλαμβάνων, 
περί τής πρώτης και δευτέρας και τρίτης εύρέσεως τής τιμίας κεφαλής τού 
προδρόμου». 

’Άρχ. Πάλιν είς ημάς, αγαπητοί... 
Έν τή καθωμι?ιημένϊΐ. 

26 (σ. 479). «Τού άγίου ενδόξου μεγαλομάρτυρας Αρτεμίου, Ώς εν 
ει'δει εγκωμίου». 

’Άρχ. Μέγας έστάθη είς τήν ανδρείαν έκεϊνος ό Άχιλλεύς... 
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Έν τχί καθωμιλημενη- 

Έξεδόθη έν τφ Όκτωβαίφ τοϋ Δουκάκη. 

27 (σ. 494). «Τοϋ εν αγίοις πατοός ήμων Άνδρέου αρχιεπισκόπου Κρή- 

της του *Ιεροσολυμίτου, “Εγ^ουμιον εις τον μεγαλομάρτυρα Γεώργιον, απο 

τής έλληνίδος εΐς την καθ’ ήμας απλουστέραν διάλεκτον, μεταφρασΰέν παρά 
του ελλογιμωτάτου αρχιεπισκόπου Μύρων τής Λυκίας κυρίου Ιωαννου τοΰ 

Λινδίου», 

"Αρχ. Ανατέλλει μέν καθ’ έκάστην ημέραν ο ήλιος... 

Διαιρείται είς κεφ. θ'. 

28 (σ. 539). «Λόγος εγκωμιαστικός εις την ανακομιδήν τοΰ λει-ψάνου 

τοΰ εν αγίοις πατρός ήμων Ίωάννου τοΰ Χρυσοστόμου». 

’Ά ρ χ. Χρυσόστομε ήλιε, λάμψον σήμερον εις τον έσκοτισμένον μου νουν... 

Έν τή καθωμιλημένη. 

29 (σ. 569). «Μηνι Μα'ίφ ιδ', τοΰ αγίου ένδοξου μεγαλομάρτυρο; Ισι¬ 

δώρου τοΰ έν Χίφ». 

’Άρχ. Οΰτος 6 άγιος μάρτυς τοΰ Χρίστου Ισίδωρος... 

Έν πεζή φράσει. 
"Ίδε «Νέον Λειμωνάριον», ένθα και ή ακολουθία αΰτοΰ, και Μά'ΐον Δου· 

κάκη, τή 14ϊΐ. 

30 (σ. 577). «Έγκώμιον εις τους έν αγίοις και θεοφόρους πατέρας 
ημών και διδασκάλους Βασίλειον τον Μέγαν, Γρηγόριον τον Θεολόγον και 
Ίωάννην τον Χρυσόστομον* συγγραφέν παρά Ίωαννου μητροπολίτου Ευ· 

χαιτών». 

’Άρχ. Πάλιν Ιωάννης ό την γλώτταν χρυσοΰς... (ελληνιστί); 

Έξεδόθη υπό Ευθυμίου Μπουνδαλά έν τή «Πανηγυρική Τραπέζη»* ϊδε 

ανωτέρω. 

Φυ?νλον έν άγραφον μεθ’ δ: 

31 (σ. 603). «Βίος και πολιτεία τοΰ οσίου καΐ θεοφόρου πατρός ήμων 

Χαρίτωνος τοΰ δμολογητοΰ». 

*Ά ρ χ. Πολλ;ήν καΐ μεγάλην διδασκαλίαν... 

Έν τή καθωμιλημένη. 

’Ίδε Σεπτέμβριον Δουκάκη 28. 

32 (σ. 619). «Βίος και πολιτεία τοΰ εν άγίοις πατρός ημών Γρηγορίου 
αρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης τοΰ θαυματουργού τοΰ και Παλαμα». 

’Άρχ. Μετά την ενσαρκον οικονομίαν... 

Πεζή φράσει. 

Ό βίος τοΰ αγίου Γρηγορίου συνεγράφη διεξοδικώτατος υπό Φιλοθέου 
πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως και έξεδοθη προτασσόμενος των τεσσαρα* 

κοντά καΐ δυο αΰτοΰ δμιλιών, κατ* έπιτομήν δε, άπλοποιηθεις υπο Νικοδή¬ 

μου *Αγιορείτου, έν τφ «Νέφ Έκλογίφ». 

Κατάλογος χειρογράφων κωδδ. Κυριακοί Άγιος "Αννης 

33 (σ. 639). «Παντολέοντος χαρτοφύλακος καΐ αρχιδιακόνου, Έγκώμιον 

είς τον αρχιστράτηγον Μιχαήλ». 

"Αρχ. *0 των σΰλων πνευμάτων κύριος... (ελληνιστί). 

34 (σ· 645). «Λεοντίου επισκόπου Νεαπόλεως τής Κόπρου, Έκ τοΰ πέμ¬ 

πτου λόγου, υπέρ τής χριστιανών απολογίας κατά Ιουδαίων, και περί των 

αγίων εικόνων, λόγος πάνυ ωφέλιμος». 

"Αρχ. Φέρε δή λοιπόν περί των σεπτογράφων εικόνων... 

Ελληνιστί, διά νεωτέρας χειρός. 
Προτάσσεται ό πίναξ των περιεχομένων έν δυσΙ φόλλοις μή ήριθμημέ- 

νοις, και- έν τελεί φύλλα ώσαυτως δυο άγραφα άνευ αριθμού. Έπίητλοι και 
άρχικά γράμματα σχεδόν καλά, έν δέ πλείστοις λόγοις, κατ’ άρχάς έν τή φφ 
οράται ή λέξις «ωραίος» Ενιαχού δ κώδιξ εχει ΰποστή φθοράν λόγφ κακής 

ποιότητας τοΰ χάρτου· 
"Ιδε και κώδικα 14. 

Στάχωσις βυρσίνη, ήμιεφθαρμένη, έφερε δέ άλλοτε καΐ πόρπας. 
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Χαρτ. 8. 0,21X0,16. φόλλ. 50. XVIII. 

'Ο κώδιξ τοΰ Τυπικαρείου. 

1 (φ. 1). «Ακολουθία τοΰ αγίου μεγαλομάρτυρος και Ιαματικοΰ Παν- 

τελεήμονος». 

'Η ακολουθία πλήρης μετά Μικροΰ Εσπερινού και δευτέρου κανόνος 

φέροντας τήνδε ακροστιχίδα: 

«Αΰτη δεησις όγδοη σοι παμμάκαρ τοΰ Ιωσήφ»· 

*Ηχος πλ. δ'. *Υγράν διοδευσας. 

Αγώνας καΐ πόνους διά Χριστόν... 
Έν τελεί: «Έγράφη ή παρούσα ακολουθία, έκκαθαρθεΐσα υπό πολλών 

σφαλμάτων, είς τό καυσοκαλυβιον, έν έ’τει μέν ,αφος-' μηνί δέ ίουλίφ». 

2 (φ. 34) «Έγκώμιον εις τον άγιον πανένδοξον μεγαλομάρτυρα καΐ 

ιαματικόν Παντείιεήμονα». 

Προτάσσεται ευαγγελικόν ρητόν. 

"Α ρ χ. ΚαΙ πολλά και μεγάλα τά αίτια. 

Έν τή καθωμιλημένχ). 

Έν αρχή προτάσσεται φυλλον φέρον τάδε: 

«’Αφιερώθη ή παρούσα βίβλος είς τον ναόν τοΰ μεγαλομάρτυρος παν 
τελεήμονος, τόν ευρισκόμενον άνωθεν τής ίερας σκήτης τής θεοπρομήτορος 
αγίας άννης και δ'ποιος άπαξενώσει αυτήν έκεϊθεν, έχέτω τόν άγιον παντε- 

λεήμονα άντίδικον». 

Έν δέ τφ 50Φ φυλλφ Μεγαλυνάριον εΐς τόν άγιον: 



540 Γερασίμου Μονάχου Μικραγι-εΐ'ννανίτου 

«'Ρεϊθρα Ιαμοίτων ώς έπ πηγής, χαριτι -θαυμάτων, βρυει χρήζουσι 
δωρεάν, δ Ποντελεήμων, δ πάνσοφος άκέστωρ, οι ρώσεως διψώντες, δεύτε 

άρΰσασθε». 

Στάχωσις νέα' ίδε κώδικα 37. 
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Χαρτ. 8. 0,22X0,16^. φΰλλ. 72. ΧΥΠΙ. 

1 {φ. 1). νεκρώσι/ίος \ραλλομένη ύπδ των ιερέων μετά 

κολυβων είς τεθνεώτας». 

“Έπονται οί κατ’ ήχον οκτώ κανόνες οί υπό Θεοφάνους ποιηθέντες, και 
εν εκάστφ Σαββάτφ -ψαλλόμενοι* ϊδε «Παρακλητικήν». 

2 (φ. 49). « Ακολουθία του εξοδιαστικοΰ των μοναχών». 

Συνάπτονται αί συνή-θεις συγχωρητικαι ευχαί. 
Έν αρχή φύλλα τρία άγραφα, μή ήριθμημένα, φέρον τό γ επί τής β 

όψεως τον ψαλμόν, «Ό κατοίκων εν βοηθείςι τοϋ 'Υψίστου...»· επίσης και 
εν τελεί φύλλα δύο άγραφα, εν δέ φύλλφ επικεκολλημένφ τφ σταχώματι, σχε¬ 

τικόν εκ τής νεκρώσιμου ακολουθίας καλώς γεγραμμένον. 

Στάχωσις βυρσίνη. 
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Χαρτ. 8. 0,22X0.16 φύλλ. 55. XVIII. 

Έν άρχαϊς εΰρίσκεται εις άθλίαν κατάστασιν, και τό μέν στάχωμα κατε- 

στράφη ύφ’ όγρασίας, τά δέ φύλλα κατά το πλεϊστον υπο σεων. 

Εμπεριέχει τήν ΆΗολουϋΊαν του μνημοσύνου μετά των οκτώ κανό¬ 

νων καί τών σχετικών εύχών, ώς δ ανωτέρω, πλήν τής ακολουθίας του εξο- 

διαστικοΰ. 

Έν τελεί τό ήμισυ του σταχώματος σώζεται οπωσδήποτε καλώς. 
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Χαρτ. 8. 0,25^X0,17. φύλλ. 50. XIX. 

Κώδιζ του Τυπικαρείου. 
Φέρει: 

α') Όκτοήχους κανόνας εις τήν άγίαν "Ανναν άνευ ακροστιχίδων (πλήν 

τοΰ β', όσης έχει, άλλα δεν έτέ-θη), μετά τών σχετικών προσομοίων καΐ 

ιδιομέλων. 

β') «Κανόνα παοακ?,ητικόν είς τήν θεοπρομήτορα αγίαν ’Άνναν». 

Έν τελεί: «Αύτη ή δκτόηχος, βίβλος ώ φίλε, 
συνετέθη μέν, παρά του μακαρίτου 

Κατάλογος χειρογράφων κωδδ. Κυριάκου 'Αγίας "Αννης 541 

παπά διονυσίου, καλλιπολίτου, 

δαπάνη δέ γέγραπται, τού ζακυνθίου, 
Αγαπίου μοναχού, όντως οσίου 
,αωκα', Άπριλλίου ε' 
καλλιγραφία δέ οίκτρού καλλινίκου». 

Είτα φύλλα πέντε άγραφα μή άριθμούμενα, ή δέ στάχωσις βυρσίνη 

μετ’ εκτυπωμάτων απλών καί πορπών. 

Έκ τών οκτώ κανόνων, δ μέν β' ών τοΰ Θεφάνους ποίημα φέρεται εν 
τοϊς έκδιδομένοις μηναίοις τή θΰ' Σεπτεμβρίου, δ δέ δ' τή κεΐϊ' Ιουλίου, 

οί δέ επίλοιποι εξ ώς και ή παράκλησις φαίνεται έκ τών ανωτέρω στίχων, 

δτι είσΙ ποίημα Διονυσίου τοΰ Καλλιπολίτου τοΰ έν τή σκήτη τής άγιας 
Άννης μονάσαντος’ ή παράκλησις εν άλλοις επιγράφεται Διονυσίφ τφ 'Αγιαρ* 

τεμίτη. 
Έκ τούτων οι μέν έξ κανόνες είσίν ανέκδοτοι, ή δέ παράκλησις έξεδόθη 

δίς, α' -υπό Χαραλάμπους μονάχου άγιαννανίτου έν Θεσσαλονίκη 1920, καΐ 
β' υπό Αγαθάγγελου μονάχου άγιαννανίτου, έν “Ερμουπόλει Σύρου 1932. 
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Χαρτ. 8 μεγ- 0,29X0,20. φύλλ. 50. ΧνΐΙΙ, XIX. 

Κώδιξ τοΰ Τυπικαρείου. 

1 (φ. 1). «Ή ακολουθία τής κοιμήσεως τής αγίας "Αννης». 

"Εστι πλήρης, μετά μικρού Εσπερινού και β' κανόνος, άνευ άκροστι- 

χίδος, εις ήχον πλ. δ'. *Αρματηλάτην Φαραώ. 

«Μαρμαρυγαΐς τής τριλαμποΰς θεότητας. 

Ό ώς άνω β' κανών ανέκδοτος. 

2 {φ. 41). «Κατήχησις τοΰ οσίου πατρός ήμών Θεοδώρου τοΰ Στουδί- 

του, Περί τής ενταύθα τελέσεως τοΰ βίου καΐ τής καταπαύσεως έν τή βασι- 

λείςι τών ουρανών». 

’Άρχ. Αδελφοί καΐ πατέρες, Ιδού οπού μεταβαίνομεν... 
Μεθ* ήν φύλλον εν άγραφον. 

3 (φ. 45). «Κανών είς τήν ΰψωσιν τοΰ τιμίου καΐ ζωοποιού σταυροΰ. 

Ποίημα Παύλου μοναχού τού Ξηροποταμηνού». 

Ό κανών ιαμβικός, γραφείς εν τφ κώδικι τφ XIX αίώνι, φέρει άκρο- 

στιχίδα διά στίχων ήοωε?^εγείων. 

Ήχος δ'. Θείφ καλυφθείς. 
«Σέβειν δ Μωσής, έκδιδάσκεται πάλαι...». 

Προηγείται τούτου κάθισμα τής β' στιχολογίας έν τή εορτή τού σταυ¬ 

ροΰ, είς ειρμόν, Κατεπλάγη Ιωσήφ. 

«Διαπετάσας Μωϋσής...». 



543 
542 Γερασίμου Μονάχου Μικραν>Ό·'ννονίτου 

"Επονται δέ και «Με"^αλννάοια εϊς τ^ν ίί-ψωσιν τοΰ τίμιου σταυροΰ». 

Έν αοχϋ φΰλλον εν αγραφον, και έν τέλει δυο μή εχοντα αριθμούς. Φέ¬ 

ρει ό κώδιξ ώραϊα έπίτιτλα ως καΐ Αρχικά γράμματα, ή δέ γραφή αδτοΰ 

λαμπρά. 
Στάχωσις βυραίνη ήμιεφθαρμένη, μετ’ απλών έκτυπωμάτων καΐ μιας 

πόρπης, έκπεσούσης τής έτερας. 
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Χαρτ. 8. 0,28X0,19. φύλλ. 48. XVIII. 

Κώδιξ του Τυπικαρείου. 

Περιέχει: 
ϊήν ακολουθίαν τής κοιμήσεως τής άγιας *Άννης, ως ανωτέρω, μετά 

τής κατηχήσεως τοΰ Θ. Στουδίιου πλήν τοΰ β' κανόνος. «Αρματηλάτην 

Φαραώ», και τοΰ εν τέλει εις τον Τίμιον Σταύρον ιαμβικοί. 

Έν αρχή, έν φΰλλφ συνεσταχωμένφ τφ ξυλορ, φέρονται τά εξής: 

«βεοΰ τό δώρον, καΐ εν ίερομονάχοις Διονυσίου ζακυνθίου πόνος, παρ’ 

οΰτινος και άφιερώθη εις τό Κυριάκόν τής Θεοπρομήτορος 'Αγ. “Αννης, καΐ 
μηδείς τολμήσας άποξενώση αΰτό έκεΐθεν, Χνα μή ΰποπέση ταΐς των πατέρων 
άραϊς, και ως ιερόσυλος κατακριθή. Έν έτει σωτηρίφ ,αψλβ', κατά μήνα 

Ιούλιον». 
ΕΙτα φΰλλον άγραφον, μή ήριθμημένον, φέρον επι τής β' ό-ψεως ταϋτα, 

διά νεωτέρας χειρός γραφέντα: 
«*Η παροϋσα υπάρχει ατελής και μεταχειριζομεθα τήν άλ?ιην, ητις εχει 

δυο κανόνας τής άγιας “Αννης, και ετερα τροπάριά». 

Επίσης και έν τέλει φΰλλον αγραφον ανευ αριθμού. ^ 

*0 κώδιξ έχει λαμπράν γραφήν, και ωραία επίτιτλα ως και αρχικα γράμ¬ 

ματα, ή δέ στάχωσις αΰτοΰ βυρσίνη, φέρουσα επίχρυσα εκτυπωματα και 

πόρπας. 
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Χαρτ. 8 μεγ. 0,32^X0,22 2* φυλλ. 51. XVIII. 

1 (φ. 1). «'ΑΗολονΰ'ία των οσίων καΐ θεοφόρων πατέρων ήμών των 
έν τφ όρει τοΰ “Αθω διαλαμφάντων, -ψαλλόμενη τή δευτέρςι Κυριακή τοΰ 

Ματθαίου, ήτοι μετά τήν Κυριακήν τών αγίων Πάντων». 

Συνημμένη μετά τής άναστασιμου ακολουθίας. 

2 (φ. 25). «Λόγος εγκωμιαστικός διαλαμβάνων έν συντομί® περί πάν¬ 

των τών όσίων καί άγιων πατέρων τών έν τοΰτφ τφ άγίφ δρει τοΰ ’Άθω 

λαμψάντων». 
“Αρχ. 'Οσιακή πανήγυρις... (έν τή καθωμιλημένη). 

Κατάλογος χειρογράφων κωδδ. Κυριάκου Αγίας Άννης 

Φέρει λαμπρά αρχικά στοιχεία και επίτιτλα, καΐ έν γένει γραφήν ώραίαν, 

έν δέ τή αρχή καΐ τφ τέλει άνά εν φΰλλον αγραφον έκτος αριθμού, και στα* 

χωσιν βυρσίνην μεθ* απλών έκτυπωμάτων και πορπών. 
Έστιν ή ακολουθία ποίημα τοΰ έν μακαρία τή λήξει Νικοδήμου τοΰ 

^Αγιορείτου, και έξεδόθη τρις: α') υπό Γ. Μελισταγοΰς, β') υπό Άβερκίου 

ιερομονάχου, και ν') υπό Κ. Δουκάκη, εν Άθήναις 189ί. 
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Χαρτ. 8. 0,21X0,15. φΰλλ. 44 XVII. 

1 (φ. 1 β'). «Τάξις έπιτελουμένη έν τε τή τοΰ Χριστοΰ Μεγάλη Εκκλη¬ 

σία, τή κατά τό οικουμενικόν πατριαρχείον τής Κωνσταντινουπόλεως καΐ έν 
ταΐς λοιπαϊς έκκλησίαις, κατ’ αυτήν τής αγίας και μεγάλης Παρασκευής εσπέ¬ 

ραν, έν τή τοΰ ιεροΰ επιταφίου έκ τοΰ βήματος έξόδφ». 

’Άρχ. Μετά τό ψάλλειν τά πρώτα στιχηρά... 
2 (φ. 2). «Εϊς δέ τήν τοΰ θεοφόρου πατρός Σάββα ϊεράν μονήν, άντι 

τών αποδείπνων, ποιοΰντος τοΰ ιερέως ευλογητόν, και άναγινωσκομένου έν 

τφ μέσφ τοΰ πεντηκοστού ιΐίαλμοΰ, ευθυς εψαλλετο ο παρών θρηνητικός 
κανών τής ΰπεραγιας θεοτόκου. Ποίημα κυρ Συμεών τοΰ Λογοθέτου». 

Ό κανών άνευ άκροσηχίδος εις ήχον πλ. β'. 

Κΰματι θαλάσσης. 

’Άρχ. Θέλων σου τό πλάσμα... 
'Ο ψαλλόμενος ήδη έν άγιφ δρει έν τφ άποδείπνφ τής Μεγάλης Παρα¬ 

σκευής* έξεδόθη δις έν τφ βιβλίφ τών Κατηχήσεων τοΰ αγίου Θεοδώρου τοΰ 
Στουδίτου, α ) Ένετίησιν, ,αψο', ή δέ άλλη τοΰτου έκδοσις μοΰ διαφεύγει 

τής μνήμης. ^ ^ ^ 
3 (φ. 11). «Τφ άγίφ καΐ μεγάλφ Σαββάτφ έν τφ ό'ρθρφ μετά τον εξά¬ 

ψαλμον». 
“Επεχαι ή ακολουθία τοΰ Μεγάλου Σαββάτου μετά τών εγκωμίων. 

Έν τέλει: «Τό παρόν βιβλίον άφιερώθη έν τή σκήτη τής αγίας άννης 
υπό συμεών ιερομονάχου. δστις γοΰν ϊδιοποιήσηται τοΰτου ή άποξενώσαι έκ 
τής εϊρημένης μονής, στερηθήσαιται τής δόξης τοΰ Θεού ώς Ιερόσυλος* καΐ 
θέλει έ'χειν άντίδικον και τήν αγίαν άνναν. Αμήν, έν σωτηρίφ έτει ,αχξη 

χειρί παρθενίου ιερομονάχου». 

4 (φ. 43). «Τάξις γενομένη τή άγίφ και μεγάλη Παρασκευή εσπέρας, έν 

τή τοΰ Περού Επιταφίου έκ τοΰ βήματος έξόδφ». 

Ώς έν αρχή. 
"Επεται «Τάξις γενομένη κατ* αυτήν τήν λαμπροφόρον ημέραν τής άνα- 

στάσεως». 
Έν αρχή και τέλος, άνά φΰλ?ων έκ μεμβραΐνου κώδικος συνεσταχωμένα, 



0^4 Γερασίμου Μονάχου Μικραγιαννανίτου 

περιέχοντα εκ του βίου τής όσιας Μαρίας τής ΑΙγυπτίας. Έν τφ κώδικι δια* 

κρίνονται τρεις γραφίδες· 

2ταχωσις βυρσίνη ήμιεφθαρμένη. 
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Χαρτ. 8. 0,20^X0,15. φυλλ. 34 XVII. 

Περιέχει: 

Τήν άκολου·θίαν του Μεγιίλου Σαββάτου, ώς ό προηγούμενος κώδιξ, 
πλήν του κανόνος Συμεών του λογοθέτου, και εν τελεί τον κανόνα του Πάσχα 
μετά σχετικής κατ’ αυτήν τήν ημέραν διατάξεως και τής ώς ανω σημειοίσεως 

του άφιερωτοΰ. 

Έν αρχή φΰλλον εκ μεμβράνης περιγράφον εκ του μαρτυρίου του αγίου 
Γεωργίου, ωσαύτως και έν τελεί φύλλον ετερον μεμβραΐνον περιέχον έκ μαρ 
τυρικής διηγήσεως μέρος. 

Στάχωσις βυρσίνη, χαρακτήρες γραφής δύο. 

79 
Χαρτ. 8. μεγ. 0,35X0,25. φύλλ. 11. Χνπΐ. 

Του Τυπικαρείου, 

Περιέχει: 

Τήν ακολουθίαν τής συλλή-ψεως τής άγίας “Αννης· 

Ή ακολουθία πλήρης, μετά μικρού εσπερινού, αναγνωσμάτων, λιτής 
κλπ.* κανόνας %ει τρεις εξ ών ό α' και ο γ' υπάρχουν έν πάσι τοΐς μηναίοις, 
ό δέ β' ως ειρμόν «Χριστός γεννάται», εύρηται μόνον εις τά μηναία τής έν 

ΚΠόλει έκδόσεως. 
Έν τελεί φέρονται τά τροπάρια τής λιτής τά ποιηθέντα υπό Νικοδήμου 

'Αγιορείτου' ϊδε Συναξαριστάς Νικοδήμου καΐ Δουκάκη. Στάχωσις βυρσίνη. 

80 
Χαρτ, 8. 0.33^X0,16^. σελ. 246. XVIII. 

1 (σ. 1). «Ακολουθία τής Ζωοδόχου Πηγής». 

Πλήρης, μετά μικρού εσπερινού, αναγνωσμάτων, λιτής και β' κανόνος 
ως ειρμόν, «Ανοίξω τό στόμα μου...». 

*'Αρχ. *Αγία θεόνυμφε... 
Έξεδόθη υπό Φιλοθέου Ζερβάκου' ιδε κώδικα 96 γ'. 
2 (σ. 49). «Ακολουθία συλλήψεως τής αγίας "Αννης». 

'Ως έν τφ προηγουμένφ κώδικι. 
3·7 -1961 

Κατάλογος χειρογράφων κωδδ. Κυριάκου *Αγίας "Αννης 54δ 

3 {σ. 93). «Αναγνώσματα τφ Σαββάτφ τής Τυρινής». 

Τό α', τό γνωστόν τού Τρίφδίου καΐ τά λοιπά των όσιων. 

4 (σ. 97). «"Ακολουθία των όσιων και θεοφόρων πατέρων ημών Πέ¬ 

τρου τού έν τφ "Αθφ καΐ Όνουφρίου». 

Ή ακολουθία έορτάσιμος, έν ή προηγείται ό άγιος Πέτρος τού αγίου 
Όνουφρίου■ εχει δέ κανόνας δύο* α') τού άγίου Πέτρου άκροστιχίζοντα 
ούτως: 

«“Αλλον σε Πέτρον εικότως σεβω μάκαρ Ιωσήφ». 

Ήχος β'. Δεύτε λαοί. 
«"Αλλον ήμϊν, Πέτρον σε νέον προβάλλεται..·». 

Και β') τού αγίου Όνουφρίου έχοντα τήνδε ακροστιχίδα: 

«Όνουφρίφ τόν αίνον έξόδφ πόθφ». 

“^Ηχος καΐ ειρμός ό αυτός. 

«Όλον Χριστόν...». 

Και τού μέν αγίου Πέτρου ή ακολουθία υπάρχει εν τοις μηναίοις τής 
έν ΚΠόλει έκδόσεως, τού δέ αγίου "Ονουφρίου έν πάσαις ταϊς έκδόσεσι- 

5 (σ. 141). «"Ακολουθία των αγίων "Αρτεμίου και Ματρώνης τής Χιο- 

πολίτιδος». 

Πλήρης μετά μικρού εσπερινού και των λοιπών δΓ αγρυπνίαν” κανόνας 
δύο* α') τού αγίου "Αρτεμίου άκροστιχίζοντα ούτω: 

«Τήν σήν νέμεις μοι πλουσίαν χάριν μάκαρ "Ιωσήφ». 

*Ηχος β'. Έν βυθφ κατέστρωσέ ποτέ. 

«Τόν αγώνα, μάρτυς, τόν καλόν·.·». 

"Ίδε Μηναϊον "Οκτωβρίου. 

Και β') τής άγιας Ματρώνης εχοντα τήν εξής ακροστιχίδα: 

«Ματρώναν υμνώ τής Χίου τήν προστάτιν. Νικήτας». 

*Ηχος δ'. "Ανοίξω τό στόμα μου. 

«Ματρώναν τιμήσωμεν, τήν ίεράν, ώ θεόφρονες...». 

"Ίδε «Νέον Αειμωνάριον». 

6 {σ. 195). «Κανών εις τόν άγιον Χρυσόστομον. Ποίημα "ίωάννου Εΰ· 

χαιτών». 

Ήχος πλ. δ'· ^Αρματηλάτην Φαραώ. 

"Άρχ. Τό χαριτόπνοον τής σοφίας όργανον. 

"Άνευ άκροσηχίδος, έν γλαφυρφ ύψει συντεταγμένος. 

ΕΙτα φύλλον έν άγραφον. 

7 (σ. 207). Κανών είς τόν μέγαν "Αντώνιον. Ποίημα "Αντωνίου 
μοναχού. 

"Ακροστιχίδα έχει ταύτην: 

«Τφ θαυμασίφ προσλαλώ "Αντωνίφ. "Αντώνιος». 

*Ηχος δ'. Θαλάσσης τό έρυθραϊον πέλαγος. 

6ΠΕΤΗΡΙ£ ΒΤΑΙΡΕ1Α£ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ £ΠΟΥΑΩΝ Λ' 35 
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*Άρχ. Τφ ςρένγει. τής απροσίτου δόξης σου... 
Ανέκδοτος. 
8 (σ. 214). «Τροπάριά εις την ?ιΐτήν των οσίων πατέρων, τφ Σαββάτφ 

τής Τυρινής». 
Τροπάρια 4, οις επονται και άπόστιχα, «*Ως γενναΐον έν μάρτυσι». 

9 (σ. 219). «Βίος και πολιτεία των οσίων καΐ “θεοφόρων πατέρων ήμών 
Συμεών καΐ Σάβ(3α του υιοΰ αυτοΰ, των άοιδίμων κτιτάρων τής εν τφ 
άγιωνΰμο) ορει του ’Ά-θωνος Ιεράς καΐ σεβάσμιας βασιλικής μονής τής 
ΰπεραγίας δεσποίνης ημών Θεοτόκου, τής επονομαζόμενης του Χιλιανδα* 
ρίου’ συγγραφεϊσα αον μέν εις σερβικήν γλώσσαν παρά Δομετιανοΰ μονά¬ 
χου, μαθητου του άγιου Σάββα, ήδη δέ εΕ αυτής εις τήν ήμετέραν απλήν 
διάλεκτον μετενεχθεϊσα παρά του πανιερωτάτου άγιου πρώην ΧαλεπΙου 
κυρίου Γεναδίου». 

*Άρχ. Κανένα άλλο πράγμα... 

’Ίδε καΐ κώδικα ΰπ* άριθ. 36. 
Προτάσσεται ό πίναξ και εν τέλει φύλλα άγραφα τρία έκτος αριθμού, 

χαρακτήρες δέ γραφής διακρίνονται τρεις. 
*Εν τφ πίνακι φέρεται ή εξής σημείωσις : 

«*Αφιερώθη ή βίβλος αυτή εις τό Κυριάκον τής Θεοπρομήτορος άγιας 
’Άννης, μηδείς οΰν αποξενώσει αυτήν έκεϊθεν, ϊνα μή ύποπέση ώς ιερόσυλος 
ταϊς άραΐς των αγίων πατέρων». 

Στάχωσις βυρσίνη ήμικατεστραμμένη. 
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Χαρτ. 8. 0,19^X0,14. σελ. 744. XIX. 

Τά μεταξύ των σελ. 730- 744 φύλλα έχουν άφαιρεθή. 
Μουσικόν, 

1 {σ. 1). «Δοξαστικά των δεσποτικών και θεομητορικών εορτών των τε 
έορταζομένων αγίων τού όλου ένιαυτοΰ, καί τινα ιδιόμελα τού τριιρδίου και 
πεντηκοσταρίου, ασματουργηθέντα μέν παρά Ιακώβου πρωτοψάλτου τής τού 
Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας. Έξηγήθησαν δέ τπνύν κατά το νέον τής γενι¬ 
κής μουσικής σύστημα, τού αρχαίου μέλους αυτών έτι άφθορου φυλαχθέντος 
χειρι Χουρμουζίου και Ααμπαδαρίου των διδασκάλων τής γενικής σχολής». 

"Αρχεται από τον Σεπτέμβριον και λήγει τον Αύγουστον, περιέχει δέ 
δοξαστικά τού εσπερινού, τής λιτής και των α’ίνων δλων των εορτών. 

2 {σ. 529). «Αρχή των δοξαστικών τού τρίφδίου καΐ πεντηκοσταρίου* 

μελοποιηθέντων μέν παρά τού αυτού Ιακώβου πρωτοψάλτου* εξηγηθέντων 
δέ παρά Χουρμουζίου διδασκάλου τής κοινής τού γένους σχολής τού νέου 
τής μουσικής συστήματος». 

*Από τής Κυριακής τού Τελώνου και Φαρισαίου άχρι τής Κυριακής 
των 'Αγίων Πάντων, ως ανωτέρω. 

Έν τέλει φέρονται τά δοξαστικά τής εορτής τού άγιου μάρτυρας Νεο¬ 
φύτου, καΐ τά αυτά δογματικά θεοτοκία μέχρι τού 5' «Ό διά σέ θεοπά- 

τωρ...» καΐ τούτο μένει ατελές εν ταΐς λέξεσι: «...ταΐς ούρανίαις συνάψει 
δυνάμει...», άτε έκπεσόντων των λοιπών φύλλων. 

Έν δέ τή σελ. 743, φέρεται, «τού αυτού εις τήν αρτοκλασίαν — θεο¬ 

τόκε Παρθένε...» σύντομον. 
Έν τέλει: «Έλαβε τέλος κατά τφ 1819 *Ιανουαρίου 2». 
Έν αρχή ώραΤον επίτιτλον, προτάσσεται δέ δ πίναξ των περιεχομένων 

έν δυσι προσθέτοις φΰλλοις. 
Στάχωσις βυρσίνη. 

82 

Χαρτ. 8. 0,25X0,17 φύλλ. 376. XIX. 

Μουσικόν, 

1 (φ. 1). «Σηχηράριον καλόψωνον, ποιηθέν παρά κυρίου Γερμανού 
άρχιερέως Νέων Πατρών»· 

Περιέχει τούς δώδεκα μήνας, από Σεπτεμβρίου μέχρις Αύγουστου. 

2 (φ. 261). «*Αρχή συν Θεφ άγίφ και τού τρίφδίου». 
3 {φ. 344). «Αρχή συν Θεφ άγίφ καΐ τό πεντηκοστάριον». 
Έν τέλει: «Θεού τό δόρων* πόνος δέ νικηφόρου ιερομονάχου’ έτελειώθη 

τό παρόν στιχηράριον εις τούς 1815, καταμήνα, σεπτέμβριον». 
Έν αρχή δύο φύλλα άγραφα μή άριθμούμενα, έξ ών τό μέν α' έχει άπο- 

σχισθή κατά 00,8 τό δέ β' φέρει χαΰτα: «,αωκ' Μαρτίου κε' τό παρόν στι- 
χηράριον άφιερώθη είς τό περικαλλές Κυριάκόν τής άγιας "Αννης παρά τού 
τιμιωτάτου Κυρίου κύρ Δημητριου Αβραάμ μερτζενές τούπίκλην μαλλιτζιώ· 

του, μηδεις οΰν τολμήσας άποξενώση αυτό έκεϊθεν, ϊνα μή ύποπέση ταΐς 
άραϊς των πατέρων, καΐ ώς ιερόσυλος καχακριθή». 

Επίσης καΐ κατά τό τέλος φύλλα τρία άγραφα. 

Στάχωσις βυρσίνη μετ’ έκτυπωμάτων καΐ πορπών. 
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Χαρτ. 8. 0.24X0,16 ^ φύλλ. 61. ΧνΐΙΙ. 

Περιέχει: 
Τούς οκτωήχου; κανόνας τής άγίας ’Άννης μετά τής παρακλήσεως και 

των σχετικών, ώς έν τφ ύπ’ άριθ. 73 κώδικι. 
Έν φύλλφ 54 φέρονται οί εξής στίχοι: 
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«Έν ετει σωτηρίφ ,αψπ' κατά μήνα φευρουάριον. 

Έν τ^ περιωνΰμφ ίερα σκήτ]], 

τής θεοπρομήτορος 'Αγίας "Αννης, 

συνετέθησαν και Ιγράφησαν οΰτοι 
παρά μελανειμονος άνδρός άγυρτου», 

*Εν αρχή δέ, έν παραφΰλλφ επικεκολλημένφ τφ αταχώματι, δρώνται τάδε : 

«*Αφιερώ·θη ή παροΰσα βίβλος εις τό κυριακδν τής Θεοπρομήτορος 
αγίας “Αννης και δστις αποξενώσει ταΰτην έκεϊ-θεν έχέτω άντίδικον τήν Θεο- 

προμήτορα». 

Στάχωσις βυρσίνη, κατεστραμμένη. 

84 

Χαρτ. 8. μεγ. 0,28X0,19^. φύλλ. 8. XIX. 

Κώδιξ τοΰ Τυπικαρείου. 

Περιέχει: 

«*Αγιασματάριον προς τον πάντιμον πόδα τής άγιας θεοπρομήτορος 
“Αννης' ψαλλόμενος εις στειρευοΰσας γυναίκας καΐ εις πασαν άλλην αΐτησιν». 

Ακολουθία αγιασμού ανέκδοτος, έχουσα άντί των γνωστών τροπαρίων 
τής θεοτόκου, εις τήν αγίαν "Άνναν τοιαυτα, μετά των εις στειρευοΰσας 
γυναίκας ευχών. 

Έν αρχή φύλλα άγραφα, άνευ αριθμών δυο, μεταξύ τών οποίων συνε· 

στάχωται ή έντυπος ακολουθία του «’Άξιόν έστι», επίσης καΐ Ιν τελεί έτερα 
δυο τοιαυτα. Χτάχωσις βυρσίνη. 
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Χαρτ. 8. μέγ. 0,28X0,20. 

Μήκος και πλάτος τοσοΰτον μόνον κατά τό στάχωμα, τό δέ περιεχόμε* 

νον άσΰμφωνον. 

Ό κώδιξ έν κακή καταστάσει, περιέχει τάς δυο παρακλήσεις τής άγιας 
"Άννης, τήν ώς Ιν τοϊς προηγουμένοις κώδ. 73, 83 σημειωθεϊσαν, καΐ έτέ- 

ραν δπό Αθανασίου "Ιβηρίτου ποιηθεΤσαν, αλλά δυστυχώς ατελή, ώς έκπε- 

σόντων τών φύλλων. Έποιήθη εις ειρμόν, «*Υγράν διοδεΰσας...». 

«Γενου μοι άντίληψις και λιμήν». 

Άμφότεραι άνευ ακροστιχίδων. 

Έν τελεί τής α' φέρονται ταΰτα: 

«Έγράφησαν παρά Έπιςκχνίου Μονάχου έν έτει 1919 Απριλίου ΙΟίϊ και 
άφιερώθησαν εις τό Κυριάκόν τής Θεοπρομήτορος Αγίας ’Άννης». 

Ό Έπιφάνιος οΰτος διετέλεσεν ΰποτακτικός του μακαρίτου γέροντος 
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Καλλίστου του Έφεσίου {έκ τής καλΰβης του «Ευαγγελισμού», νυν γέροντος 
Θεοδοσίου ιερομόναχου, πνευματικού), του συλλέξαντος έξ άλλων και έκδό- 

σαντος τά κατά τον άγιον Μάρκον τον Ευγενικόν, καΐ εν τή Φλωρεντία; ψευ- 

δοσυνόδφ διαδραματισθέντα, υπό τον τίτ?ιον «Δοκίμιον ^Ιστορικόν·., εν 
Άθήναις 1896». 

"Ο δέ Αθανάσιος 6 "Ιβηρίτης, άνήρ λόγιος ήκμασε κατά τον 18ο'' 

αιώνα, συνέταξε δέ καΐ ασματικήν ακολουθίαν εις τον έν Χίφ μαρτυρήσαντα 
άγιον Νικήταν τον έκ Νισυρου, ου τής άποτομής αυτόπτης εγένετο (ϊδε 
«Νέον Μαρτυρολόγιον»). 

86 
Χαρτ. 8. 0,22X0,16. φυλλ. 44. ΧΥΠΙ. 

Κώδιξ του Τυπικαρείου. 

ΤνηΜον. 

«Πίναξ ακριβής κατά μήνα, εΐς τό νά ευρίσκη ευκόλως δ βουλόμενος εις 
ποια βιβλία τής βιβλιοθήκης του Κυριάκου είναι οι πανηγυρικοί ?ωγοι τών 
Δεσποτικών και Θεομητορικών εορτών, καΐ οί βίοι τών άγίων, οϊ τε εις 
Ιλίιηνικήν φράσιν καΐ απλήν, οι τιθέμενοι εις άνάγνωσιν έν ταϊς άγρυπνιαις 
του χρόνου δλου άρχόμενοι από του Σεπτεμβρίου και τελειοΰμενοι έως του 
Αυγοΰστου μηνός. Και καθεξής πάλιν από τής Κυριακής του Τελώνου καΐ 
του Φαρισαίου μέχρι τής Κυριακής τών *Αγίων Πάντων. Τστέον δέ προσέτι, 

δτι έν ταϊς Κυριακαϊς του όλου χρόνου οπού έπιτελεΐται αγρυπνία, μετά τήν 
ευλόγησιν τών άρτων πρώτη δνάγνωσις τίθεται εις τους πραξαποστόλους, καΐ 
τελευταία, μετά τήν γ' φδήν, είς τό Κυριακοδρόμιον». 

Χρησιμεύει ώς οδηγός του έκάστοτε Τυπικάρη §ν ταϊς έκκλησιαστικαϊς 
άκολουθίαις. 

Στάχωσις κοινή. 
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Χαρτ. 16. 0,17X0,12. σελ. 26. XIX. 

« Ακολουθία τών έννέα φδών. ’Αντιγραφεϊσα έκ τετυπωμένης φυλλάδος, 

και άφιερωθεϊσα εις τον ευαγή και ιερόν ναόν τής αγίας θεοπρομήτορος 
Άννης. Έν Άγιωνΰμφ ^Όρει 1882». 

Προστίθενται «Μεγαλυνάρια, Είς τήν Χρίστου γέννησιν, ΕΙς τά άγια 
Θεοφάνεια». 

Έν αρχή και τελεί άνά δυο φΰλλα άγραφα, μή άριθμοΰμενα’ εκ τής 
πο?ι.λής χρήσεως έχει ΰποστή οΰκ δλίγην φθοράν. 

Στάχωσις άπλή. 
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'Όμοΐον κατά πάντα του ανωτέρω. 

89 
Χαρτ. 8. 0,24X0,17. φυλλ. 335. XIX. 

Μονοικόν· 
1 (φ, 1). «Στιχηράρίον συν Θεφ άγίφ, περιέχον τα στιχηρα τροπάρια 

δλου τοΰ ένιαυτοϋ’ καλλωπισθέν παρά κυρίου Γερμανού άρχιερέως Νέων 

Ποτρών». 
2 (φ. 227). «Αρχή συν Θεφ άγίφ και τά τοΰ τρίφδίου και πεντηκο- 

σταρίου σηχηρά, άρχόμενα από τής Κυριακής τοΰ Τελώνου και Φαρισαίου, 

μέχρι τής Κυριακής των 'Αγίων Πάντων». 
3 (φ. 303). «Αρχή συν Θεφ άγίφ και τά τοΰ πεντηκοσταρίου άπαντα 

στιχηρα προσόμοιο άρχόμενα από τής Κυριακής τοΰ Θωμά, μέχρι τής Κυρια¬ 

κής των *Αγίων Πάντων». 

Έν τέλει φύλλον εν άγραφον. 
Ό κώδιξ διατηρείται εις άρίστην κατάστασιν, φέρει ώραΐα έπίτιτλα και 

αρχικά γράμματα, και έν γένει γραφήν' λαμπράν, καΐ στάχωσιν βυρσινην 

μετά πορπών. 

*Ίδε καΐ κώδικα 82. 

90 
Χαρτ. 8. 0.22x0,16. φυλλ. 190- XVIII. 

Μουαιπόν, 
«Ειρμολόγιον συν Θεφ άγίφ. νεωστι καλωπισθέν παρά τοΰ τιμιωτάτου 

νομοφυλακος τής Μεγάλης Εκκλησίας, τοΰ έν ίερεΰσι κυρ Μπαλασίου' συνε- 

τέθη δέ καθώς τανΰν ^σματομελωδεΐται έν Κωνσταντινουπόλει μετά πλείστης 

έπιμελείας». 
Έν αρχή και τέλει άνά τρία φύλλα άγραφα, μη ηριθμημενα· 

Στάχωσις βυρσίνη μετά πορπών. 

91 
Χαρτ. 8. 0,22X0,13. σελ. 315. XIX. ’Άνευ έπιτίτλου. 

Μοναχόν. 

Περιέχει τά τοΰ εσπερινού, ήτοι ; Άνοιξανταρια, Μακάριος ανηρ, Κβ 

κραγάρια κατ’ ήχον, ιά στιχ,ηρά Άναστασιμα εσπερία τα ψαλλόμενα τή Κυ· 
ριακή τοΰ Πάσχα, Διάφορα Ιδιόμελα τής Μεγάλης τεσσαρακοστής και των 

*Αγίων Παθών κ.ά. 
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Διδάσκαλοι: Ιωάννης Δαμασκηνός, Ιάκωβος πρωτοψάλτης, Γεώργιος 
Κρής, Πέτρος κ.ά. 

Έν τί)^ι φύλλα τρία άγραφα. 

Στάχωσις άπ?ιή. 
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Χαρτ. 8. 0,22X0,15. σελ. 380, XIX. "Ανευ έπιτίτλου. 

Μουαιχόν. 

Περιέχει τήν ακολουθίαν τοΰ όρθρου, τά ένδεκα εωθινά και τάς κατ’ 

ήχον συντόμους δοξολογίας. Πέτρου Λαμπαδαρίου. 

Διδάσκαλοι γ Πέτρος, Χουρμούζιος, Δανιήλ, Ιωάννης πρωτοψάλτης κ.ά. 

Έν τέλει φύλλα άγραφα τρία. 

Στάχωσις απλή. 

93 
Χαρτ. 8. 0,24X0,16 ^ σελ. 336. XIX. 

Μοναχόν, άνευ έπιτίτλου και κολοβόν. 

Περιέχει: 

α') Δοξολογίαν Ίωάννου πρωτοψάλτου, ήχ. α'. 
β') Δοξολογίας έξ Πέτρου Λαμπαδαρίου· 

ν') Δοξολογίαν Δανιήλ, ήχος βαρύς, 

δ') Δοξολογίαν Ίωάννου, ήχος πλ. δ'. 
ε') Δοξολολογίας Ιακώβου πέντε. 

<;·') Δοξολογίας μελοποιηθείσας παρά Γρηγορίου Λαμπαδαρίου καΐ Χουρ- 

μουζίου. 
ζ') Διάφορα μαθήματα παρά διαφόρων, οίον : Κουκουζέλη, Ίωάννου 

πρωτοψάλτου, Δανιήλ πρωτοψάλτου, Ξένου Κορώνης κ.ά. 

Έν τέλει τά τής λειτουργίας λήγοντα είς τά, μετά τό Εΰαγγέλιον. 

Στάχωσις βυρσίνη. 
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Χαρτ. 8. μικρόν- 0,21^X0,15, σελ. 12. 

Γραφή τοΰ καθ’ ημάς αϊώνος. 

Περιέχει τούς κδ' κατ’ άλφάβητον οϊκους είς τήν άγίαν "Ανναν. 

Οΐ οίκοι άμετροι, ποίημα άδεξίου χειρός* έξεδόθησαν έν τή άκολουθίρ: 

τών Άγιαννανίτων οσίων έν Άθήναις. 

Στάχωσις νέα. 
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Χαρϊ. 16. 0,175X0,122. σελ. 297. XIX. 

Μουσικόν, άκέφαλον. 

Περιέχει τά δοξαστικά των άποστίχων του Ινιαυτου, μεθ’ α τά άπολυ· 
τίκια των Χριστουγέννων και Θεοςρανειων δκτώηχα, ψαλλόμενα άντί του, 

Θεοτόκε Παρθένε, έν τη άρτοκλασί<?. 

Αί σελ. 23, 24, 2δ, 26, 27, 28, 29, 30. 31, 52 και 33 άγραφοι. 

Έκ του δοξαστικού του γενεΟλίου τής θεοτόκου πηδά εις τδ του άγιου 
Χρυσοστόμου καΐ είτα ακολουθεί τακτικώς. 'Ωσαΰτως καΐ αί τελευταίοι σελ. 

283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292 και αί λοιπαι άγραφοι. 
Στάχωσις απλή, 
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Χαρτ. 8 μεγ. 0,32X0,22- σελ. 56. XIX. 

1 (σ. 1). «*Ακολουθία των Ιν τή καΟ* ημάς ιερά σκήτη τής αγίας ’Άννης 
διαλαμψάντων οσίων πατέρων ψαλλομένη τή γ' Κυριακή του Ματθαίου, 

ήτοι β* Κυριακή μετά των 'Αγίων Πάντων». 

νας άνευ ακροστιχίδων, έξ ών δ α' εις ήχον β'. Έν βυθφ κατέστρωσε ποτέ. 

«Ουρανόθεν σου παμβασιλεΰ..·». 

Ό δέ β' είς ήχον δ'. Ανοίξω τδ στόμα μου. 
«Τήν γλώτταν μου τράνωσαν...». 

2 (σ. 27). «Λόγος μετ* εγκωμίου και διηγήματος προς τούς οσίους πατέ¬ 

ρας συνασκητάς ημών τούς εν τή ιερά ταΰτη σκήτη ασκήσει τε καί άθλήσει 
φαιδρώς διαλάμψαντας». 

"Αρχ. *Ότε Τωβίας δ υίδς τού δικαίου Τωβίτ... 
3 (σ. 47). «Τού οσίου πατρδς ημών Μητροφάνους πνευματικού και 

ρήτορος* μαθητου γενομένου τού οσίου πατρός ήμών (Διονυσίου) τού στου- 

δίτου, των εν τή μικρά σκήτη τής αγίας "Αννης άσκησάντων. Διήγησις ωφέ¬ 

λιμος. Όπτσσία Δημητριου ορθοδόξου τού Ιν τή χώρφ Τσβόρφ των Σιδη- 

ροκαυσίων, ήτοι Μαδεμοχωρίων». 

’Άρχ. Αδελφοί καί πατέρες δεύτε ακούσατε... 
Έπίτιτλα ανεκτά, πάσα δέ ή ακολουθία κακόζηλος καΐ άτεχνος, ακατάλ¬ 

ληλος νά ψάλληται επ* εκκλησίαις καί όμως ψάλλεται* αί σελ. 55- 56 άγραφοι. 
*Εξ8δόθη ή ως άνω ακολουθία μετά τού εγκωμίου, τής οπτασίας τού 

Δημητριου, οϊκων και παρακλήσεως των οσίων (ποιηθέντων παρά τού χαράσ* 

σοντος ταύτας τάς γραμμάς), των οϊκων τής άγιας ’Άννης (ϊδε κώδ. 94), 

λόγου είς την σύλληψιν τής άγίσς ’Άννης κ.ά. «υπό Χαραλάμπου Μοναχού 
καί Κωνσταντίου *Ιερομονάχου καΐ τής συνοδίας αυτού, έκ τής Καλύβης ή 

Κοίμησις τής Θεοτόκου, καί Διονυσίου τού Μοναχού, εκ τής Τέρας Σκήτης 
τής Θεοπρομήτορος *Αγίας "Αννης. Τύποις *Ανων. “Εταιρείας εκδόσεων «Νέα 
“Ελληνική *Ηώς», I. Χατζηϊωάννου. Κολοκυνθούς 2, Άθήναι 1929». 
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Φάκελος άνήκων εις τδ Τυπικαρειον καΐ περιέχων τά κάτωθι: 

1 Κανόνα Ιαμβικόν εις τήν “Υπαπαντήν τού Κυρίου ήμών Τησοΰ Χριστού. 

Ποίημα Γερασίμου ιερομονάχου Τωαννούλη τού Ζακυνθίου. 

Ό κανών ανέκδοτος, δ δέ ποιητής αυτού Γεράσιμος *Ιωαννούλης δ Ζα- 

κΰνθιος, οστις ήκμασε (κατά τον Μ. Γεδεών, «’Άθως», σελ. 225), μάλλον 
έν άρχαΐς τής παρελθούσης εκατονταετηρίδος, άσκήσας εν τή Σκήτη “Αγίας 
"Αννης καί ικανάς γράψας ίεράς φδάς καί άκολουθίας εις μνήμας “Αγίων καί 
έορτάς, ών μία έκδοθεΐσα δείκνυσι τον Ταννούλην τής αρχαίας καί γλώσσης 
καΐ μετρικής κάτοχον ^ 

2 Κανόνα ευχαριστήριον εις τήν ύπεραγίαν Θεοτόκον ψαλλόμενον τψ 
Σαβάττφ τής “Ακαθίστου. 

Ποιητής “Ιωαννίκιος Τδε κατάίνογον Λαύρας. 

3 Κανόνα έτερον εις τήν ΰπαπαντήν τού Κυρίου ήμών Τησού Χριστού. 
Γερμανού. 

"Ανευ άκροστιχίδος, έξεδόθη συμπεριληφθείς έν τή άκολουθίοι τής “Υπα¬ 

παντής, έν Άθήναις 1929. Δαπάνη τής έν "Αθφ ίεράς μονής τού άγιου Παύλου. 

Πεποίηται είς ήχον δ'. “Ανοίξω τό στόμα μου· 

"Αρχ. Άκτϊσι, φιλάνθρωπε... 

4 “Έντυπον ακολουθίαν τού άγιου Μοδέστου “Ιεροσολύμων «έκδοθεΐσαν 
ήδη ύπδ “Αθανασίου Οικονομίδου φοιτητού τής ιατρικής, έν “Αθήναις 1884». 

“Η γνωστή ύπδ “Αγαπίου τού Κρητδς ποιηθεΐσα. 

ΕΙς τδν άγιον Μόδεστον, πανηγυρικήν ακολουθίαν μετά δύο κανόνων 

έποίησεν δ χαράσσων ταύτα. 
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Χαρτ. 8. μέγ. 0,28 |Χ0,20^. σελ. 44. XIX. 

Τού Τυπικαρείου. 
«Άκο?^ουθία τού έξοδιαστικού τών μοναχών. Άντιγραφεΐσα έκ τίνος 

1 Ό κανών τοϋ Ίωαννοΰλη φέρει, ακροστιχίδα διά στίχων ήρωελεγείων, ήχον 
δ' καΐ ειρμόν «Θείφ κσλυφθ·είς...». 

’Άρχ. Τύραννον ίσθμφ, Φαραώ καταδύσας... 
2 *0 δέ κανών ανέκδοτος καΐ άνευ άκροστιχίδος. 

*Ηχος δ'. Ανοίξω τό στόμα μου. 

*Ά ρ χ. Πολλάκις τήν πόλιν σου... 
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αρχαίας χειρογράφου φυλ?νάδος ευρισκόμενης εν τώ της άγιας θεοπρομήτορος 
"Αννης σεπτφ Κυριακφ, τη προτροπή και δαπάνη του πανοσιωτάτου εν ίερο* 

μονάχοις κυρίου πνευματικού Κυρίλλου, και άφιεροΰται εν τφ σεπτφ Κυριακφ 
της άγιας ’Άννης. Έν 'Αγιωνΰμω ’Όρει. 1882». 

Καλλιγραφία λαμπρά, υπό 2υμεών Καλλιγράφου του Σαμίου, ή δέ 
στάχωσις βυρσίνη, νέα, λίαν έπιμελής. Έν τελεί φύλλα άγραφα και άνευ 
αριθμών τρία. Ή εις Μοναχούς νεκρώσιμος ακολουθία υπάρχει εν τφ Εύχο* 

λογίφ, διαφέρει δμως κατά την διάταξιν, ηδη δέ έξεδοθη εις ίδιον τεύχος μέ 

τον έξης τίτλον: «“Ακολουθία νεκρώσιμος τού εξοδιαστικοΰ των Μοναχών. 

Συμπεπληρωμένη κατά την τάξιν των έν 'Αγίφ “'Ορει Ιερών Μονών. Νυν 
τό πρώτον έκδιδομένη εις τύπον υπό Παϊσίου Μοναχού οδοντίατρου. Έκ 
τού καλλιτεχνικού τυπογραφείου τής 'Ιεράς Κοινότητος 'Αγίου “Όρους ■ ’Άθω 
1935». 
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Χαρτ. 8 μέγ. 0,28X0,19- σελ. 40. XIX. 

Ό κώδιξ τού Τυπικαρείου. 

Περιέχει τάς υπό Νικηφόρου Βλεμμΰδους είς πάσας τάς εορτάς τού ενιαυ¬ 

τού Ικ των Δαυϊτικών ι|ιαλμών έκλογάς, κοινώς «Έκλογάριον». Έκδεδομένον. 

Έν αρχή καΐ τέ?χι άνά δύο φύλλα άγραφα, μή ήριθμημένα. 

Στάχωσις κοινή. 
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"Ομοιος κατά πάντα μέ τον άνωτέρω, άνήκων καΐ οΰτος εις τό Τυπικαρεΐον. 

101 
Χαρτ. 8 μικρόν. 0,197X0,140. φύλλ. 12. XIX. 

Περιέχει τάς εννέα φδάς. 

Έν τέλει: «ΚαΙ τόδε συν τοϊς άλλοις. Έν τφ σεβασμίφ Κυριακφ τής 
Θεοπρομήτορος και πανενδόξου *Αγίας ’Άννης. Και οι έντυγχάνοντες έρρω- 

σθε πάντες' ,αωδ'». 

'Ωραϊον επίτιτλον καί αρχικά ανεκτά, λόγφ δέ τής μεγάλης χρήσεως εχει 
ύποστή φθοράν. Έν αρχή φύλλα άγραφα δύο και εν τέλει τρία μή ήριθμημένα. 

Στάχωσις απλή, ήμιεφθαρμένη. Έκδεδομένα. 
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Χαρτ. 8 μέγ. 0,34X0,24 σελ. 63. XIX· 

Περιεχόμενα: 

«Ακολουθία καΐ βίος των οσίων πατέρων ήμών ιών εν τή καθ* ήμάς 
ιεςφ σκήτη λαμφάντων τής θεοπρομήτορος αγίας ’Άννης, οσίων μέν τεσσά¬ 
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ρων, οσιοάθλων δέ οκτώ. ’Αντιγραφεΐσα έκ παλαιάς φυλλάδος χειρογραςρη- 

μένης υπό Σεραφείμ μοναχού, τού έκ τής καλύβης των Αγίων Πάντων έν 

έτει 1895». 

Καί έπΙ τής δψεως τού αυτού φύλλου: 

«Άφιεροΰτε ή παρούσα Ακολουθία εις τό Κυριάκόν τής Θεοπρομήτο- 

ρος Άγιας Άννης παρά Σεραφείμ μοναχού, τού έκ τής Καλύβης των Άγιων 
Πάντων: επί Δικαίφ Χαραΐ.άμπους μοναχού, και Συνάξεως γενομενης, ενε- 

κρίθη ώς αμοιβή ταύτης εν όνομα Κτιτορικόν έν έτει 1920». 

’Έστιν ή σημειωθεΐσα έν τφ ύπ’ άριθ. 96 κώδικι, εν φ βλεπε ?ιεπτο* 

μερείας. 

Στάχωσις λαμπρά, γενομένη διά βυρσίνης πρασίνου χρώματος τφ 1913 

ωσαύτως και ή γραφή 0)ραία. 

Χαρτ. 8 μέγ. 0,29^X0,19,2· φύλλ. 71. XIX. 

Περιεχόμενα: 

«Αί περίοδοι τού άγίου ενδόξου πανευφήμου άποστό?.ου καί ευαγγελι- 

στού, επιστήθιου φίλου ήγαπημένου, καί παρθένου ’Ιωάννου τού Θεολόγου, 

συγγραφεϊσα παρά τού άγίου Προχόρου, ενός τών επτά διακόνων». 

“Ά ρχ. Έγένετο ύστερον άφ* ού άνελήφθηκεν ό Κύριος... 

Έν τή καθωμιλημένη. 

Έν τέλει: 

«,αωιβ': Κατά μήνα Ιούλιον. 

Γραφεύς τις πενιχρός μόλις ήλθεν είς τέλος 
Ιωάννης μοναχός, έ'ργων θείων δ ξένος. 

Καί οί άναγινώσκοντες εΰχεσθε υπέρ τής αυτού άθλιότητος». 

Μεθ’ α φύλλον άγραφον έν. 
Έν δε παραφύλλφ συνεσταχωμένιρ τάδε: 

«Τό παρόν βιβλίον άφηΐρόθη είς τό Κυριάκόν τής άγίας άννις και να 
μίν τό άποξενόσι κάνης και έχι τήν κατάραν τής άγιας άνις και κατα κριθΐ 
ώς ιερόσυλος». 

Τάς περιόδους τού θεολόγου αποστόλου Ίωάννου ϊδε καί έν κώδικι 17. 

Στάχωσις βυρσίνη. 
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Χαρτ. 8 μέγ. 0,336X0,234. σελ. 22. 

Περιεχόμενα: 

«Παράκλησις είς τήν Αγίαν Θεοπρομήτορα Άνναν, άντιγραφίσα κατά 
τό παλεόν. Παρά Μακαρίου Μοναχού. Όκτωβρίου 8. 1913»· 
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Περί τής παρακλήσεως ΐδε κώδικα 73. 

«Χαιρετισμοί εις τήν * Αγίαν *Άνναν», 

Έν τελεί: «άντενρά'ψαμεν, τή ΙΟΤΙ 8/βρίου 1920 *Α. μοναχός». 

’Ίδε σχετικά έν κώδικι 94. 

2τάχωσις απλή. 
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Χαρτ. 8. μέγ. 0,34 X 0,20 σελ. 16. 

Του Τυπικαρείου. 

Περιέχει τήν ακολουθίαν τοίί μνημοσύνου, ήτις «Έγράφη Δικαιοΰντος 
του Γέροντας Νεκταρίου εκ τής Καλΰβης των τριών Ιεραρχών τφ 1913»· 

Έν τελεί: «Διά χειοος Ναρκίσσου Μονάχου 1913. *Εν Κατουνακίοις». 

Ή γραφή λαμπρά, έξεδόθη δέ υπό Σάββα ιερομόναχου. 

Ταΰτη συνεστάχωται και ή προσημειωθεΐσα παράκλησις τής άγιας “Άν 
νης, γεγραμμένη διά γραφομηχανής έν φΰλλοις τεσσαρσι. 

Στάχωσις κοινή δΓ ΰφάσματος. 
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Χαρτ- 8· 0,23X0,16^. φΰλλ. 41, έ1 ών τό α' άποκεκομμένον. ΧνΐΙΓ. 

Περιέχει: 

1 (φ. 4). «’Ονόματα κτιτορικά». 

Μεθ’ ά φΰλλα άγραφα 4. 

2 (φ. 27). «Εις τήν λιτήν». 

Τάς έν τη λιτή υπό τοϊί ΐερέως εΰχάς και εκφωνήσεις. 

3 (ςρ. 32). «Εΰχαι εις τον μέλλοντα μεταλαβεΐν, εις τούς μέλλοντας μετά- 

λαβεΐν, εις τό εύλογήσαι τά βαΐα τή Κυριακή των Βαΐων, εις τήν μετάληψιν 
σταφυλής χή Τ' Αύγουστου». 

4 (φ. 37). «Εκφωνήσεις του κανόνας τής άγιας και μεγάλης Κυριακής 
τού Πάσχα». 

Φέρει έν αρχή φυλλον άγραφον έν και εν τέλει τρία, έπίτιτλα, ώς καΐ 
αρχικά γράμματα διάκοσμα. 

Στάχωσις βυρσίνη. 
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Χαρτ. 16. 0,15^X0,11. σελ. 465. XIX. 

Μονανκόν, 

Περιέχει: Κεκραγάρια κατ* ήχον. 

Φως ιλαρόν, Προκείμενα τής Μ. Τεσσαρακοστής, τό Θεοτόκε Παρθένε, 
Ιδιόμελα τής μεγάλης Τεσσαρακοστής, τό Χριστός άνέστη, τό *Αναστάσεως 
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ημέρα, τήν θείαν λειτουργίαν των Προηγιασμένων, Ακάθιστον ύμνον, Πο¬ 

λυελέους, Καταβασίας διαφόρων εορτών, τά ένδεκα εωθινά, εν τέλει διάφορα 
δοξαστικά και άλλα ιδιόμελα. 

Έν σελ. 1 τούτα: 

«Κτήμα Κυρίλλου *Απ. Μακροπούλου Ίεροδιακόνου Μετρινοΰ 1883. 

Μέγα 'Ρεύμα, νυν δέ τού Κυριάκού τής Θεοπρομήτορος * Αγίας "Αννης 1905». 

Έν τέλ. δ πίνα| τών περιεχομένων ατελής, μεθ* δν φύλλα άγραφα τρία. 

Ό κώδιξ άστάχωτος, έκπεσούσης τής σταχώσεως. 
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Χαρτ. 16. 0,18X0,12. φύλλ. 70. 

Τού Τυπικαρείου. 

Μοναικόν, 

Περιέχει: Τά Απολυτίκια τών εορτών ’Αναλήψεως, Χριστουγέννων, 

Θεοφανείων μετά κρατημάτων έν τή άρτοκλασίφ άντί τού Θεοτόκε Παρθένε. 

Μεθ’ δ τό α' ϊδιόμελον τής λιτής τής Κοιμήσεως τής άγίας ’Άννης ΰπό 
Θεοφίλου μοναχού, μάθημα ψαλλόμενον είς τάς δύο έορτάς τής άγιας *Άννης, 

σύλληψιν καΐ κοίμησιν, μελοποιηθέν υπό ^Αθανασίου μοναχού *Αγιαννανί· 
του, Πασαπνοάριον Ίωάννου πρωτοψάλτου και εν τέλει φύλλα άγραφα δύο, 

φέρον τό τελευταΐον τάδε: 

«ή Παρούσα βίβλος ’Αφίεροΰται εις τό Κυριάκόν τής άγιας “Άννης έν 
έτει 1905. καί μηδίς τολμήσει άποξενώσει αυτήν ϊνα μή τή άρα τής Αγίας 
*Άννης ΰποπέσει». 

Στάχωσις απλή δΓ υφάσματος ερυθρού. 
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Χαρτ. 8- 0,247X0,177. φύλλ. 241. ΧΥΠΙ. 

Περιέχει τούς λόγους τού άββά Ήσαΐου, ών ή ακολουθία κατά τον 
πίνακα αύτη. 

Λόγος α'. ΈντολαΙ τοϊς άδελφοίς τοϊς μετ’ αύτού. 
» β'. Περί τού κατά φύσιν νού. 

» γ'. Περί καταστάσεως αρχαρίων και τών κελλιωτών. 

» δ'. Περί συνειδήσεως τών καθημένων έν τοϊς κελλίοις. 
» ε'. Περί τών εντολών τών πιστών. 

» ς''. Περί τών θε?νόντων ήσυχάσαι. 
» ζ'. Περί αρετών. 

» η'. Αποφθέγματα. 

» θ'. Έντολαί τοϊς άποταξαμένοις. 
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Λόγος ι'. Τοϊς άποταξαμένοις. 
» ια'. Περί του κόκκου σιναπεως, 

» ιβ'. Περί του οίνου, 

» ιγ'. Περί των άγωνισαμένων καΐ τελειωσάντων. 

» ιδ'. Πρόξεις του πένθους. 

» ΐ-ε'. Περί αποταγής, 

» ις-'. Περί της χαρας τής γενομένης. 

» ιζ'. Περί των λογισμών τής αποταγής. 

» ιη'. Περί αμνησικακίας. 

» ιθ'. Περί παθών. 
» κ'. Περί ταπεινοφροσύνης. 

» κα'. Περί μετάνοιας. 

» κβ'. Περί πράξεως του καινού ανθρώπου. 

» κγ'. Περί τελειότητος. 

» κδ'. Περί απαθείας. 

» κε'. Προς τον αββαν Πέτρον τοΰ αυτου μαθητην. 

» κς-'. Λόγοι οΰς είπεν ό άββάς Πέτρος ό μαθητής αυτοΰ βτε ήκουσε 

παρ’ αυτου. 

Λόγος κζ'. Εις τό πρόσεχε σεαυτφ. 

» κη'. Περί των κλάδων τής κακίας. 

» κθ'. Θρήνοι. 
ΚαΙ τέλος λ', τοΰ Μεγάλου Βασιλείου «Περί τοΰ δεΐν τήν προσευχήν 

προτιθέναι πάντων». 
Έν αρχή φΰλλον εν άγραφον, μεθ’δ ο πίναξ. Έν ιρυλ. 241 3 ιρερονται 

ταΰτα; «Τήν βίβλον ταυτην μάς έπώλησεν δ Ιερομόναχος Αθανάσιος των 
πέντε αδελφών διαλΰων τής καλυβην του τής Αγ. Τριαδος κατά το 1920 

ομοΰ μετ’ άλλων βιβλίων άλλα σήμερον περιεργασθείς ταυτην καΐ ιδών ότι 
άφιερώθη παρά τοΰ Ανθίμου Περομονάχου εις τον Κυριάκό τής 'Αγ. “Άννης 

αποστέλλω τοΰτο και εγώ εϊς τό σεπτόν τής Θεοπρομήτορος Κυριάκόν μετά 
τοΰ Χρύσανθού Μονάχου τής Χκήτης. Έν ετει 1925. ΜηνΙ Δεκεμβρίου 17. 

Κοσμάς Παπά Σάββα Βιβλιοπώλης». 

Είχα φύλλα τρία άγραφα, έχον τό γ' παραινετικάς τινας σημειώσεις, καΐ 

τέλος δείκνυνται άποκοπέντα διά ψαλλίδος φύλλα επτά. 

Έν αρχή, εν παραφυλλφ έπικεκολλημένφ τφ σταχώματι, ταΰτα: 

«Τό παρόν υπάρχει έμοΰ άνθίμου ιερομονάχου και τό αφιέροσα ΰς το 

κιριακόν της Θεοπρομίτορος αγίας καΐ δικαίσς άννης. Και μηδεις αυτό άπο- 

ξενόσι ινα μι πέσι ύς τάς άρας τον πατερον». 

Στάχωσις βυρσίνη, μετά πορπών εκπεσουσών. 
Οί λόγοι τοΰ άββά Ήσαΐου έξεδόθησαν οΰτω: 

«Τοΰ 'Οσίου Πατρός ήμών Άββά Ήσαίου Λόγοι κθ'. Έξ 'ίεροσολυ- 

μιτικοΰ χειρογράςρου ιζ' αιώνος. Παραβληθέντες και προς ετέρους χειρογρά¬ 

φους κώδικας τής 'Ιεροσο?νυμιτικής και Σιναϊτικής Βιβλιοθήκης, καΐ προς 
τό λατινικόν κείμενον, μεταφρασθέν εξ ελληνικού παλαιοΰ χειρογράφου. Μετ’ 

αποσπασμάτων τινών και διηγημάτων έκ χειρογράφου τής 'Ιεροσολυμιτικής 
Βιβλιοθήκης. Νυν τό πρώτον εκδίδονται υπό Αυγουστίνου Μοναχοΰ ’Ιορδα* 

νίτου. Έν *Ιεροσο?νΰμοις. Τόποις 'Ιεροΰ Κοινού τοΰ Παναγίου Τάφου 1911». 

110 
Χαρτ. 8 μέγ. 0,168X0,193. φΰλλ. 29. XIX. 

«Παρρησία τοΰ Κοιμητηρίου τής Θεοπρομήτορος Αγίας Άννης». 

Όνόματα κτιτορικά. 

Προτάσσεται φΰλλον άγραφον. 

Στάχωσις βυρσίνη. 

111 
Χαρτ. 8 μέγ. 0,27X0,19^. σελ. 44. XIX. 

Μεταξύ των σελ· 40-41 παρεμβάλλονται 4 φύλλα πρόσθετα. 

«Βιβλίον χρησιμεΰον, Προς καταγραφήν των ονομάτων τής πλακός τοΰ 
Κυριάκου τής θεοπρομήτορος αγίας Άννης, άντιγραψέν έκ τοΰ αρχαίου τή 
προτροπή καΐ έπιμεί^είςι τοΰ πανοσιωτάτου έν ίερομονάχοις κυρίου Δαμασκη¬ 

νού Δικαιοΰντος κατά τό παρόν έτος. Μηδεις δέ τολμήσει εΐς τό έξης νά 
γράψη δνομα χωρίς καλλιγραφίαν, και τής συνάξεως τοΰ κατά καιρόν Δί¬ 

καιου. Τα Ονόματα δε ταΰτα τής πλακός χρέος έστίν ϊνα καθ’ ήμέραν μνημο¬ 

νεύονται. Έν άγίφ ό'ρει 1879». 

Προτάσσεται φΰλλον άγραφον. 

Στάχωσις βυρσίνη. 
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Χαρτ. 8 μέγ. 0,30X0,23 ^ φΰλλ. 20- 

«Κώδηξ Διά ονόματα Κτιτορικά εν τφ Κοιμητηρίιρ». 

Έν αρχή φύλλα άγραφα δύο, και Ιν τελεί 13, δσημέραι γραφόμενα. 

Στάχωσις βυρσίνη μετά σταυρών χουσεντΰπων 

^ Οί. ώς άνω ύπ άρι&. ΠΟ, 111 καί 112 κώδικες περιέχονιες όνόματα, χρησι· 
μοποιοΟνται έν ταϊς καθημεριναις ίερουργίαις τοΟ Κοιμητηρίου. 
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113 
Χαρτ. 8 μέγ. 0,31 2X0,225. σελ. 100. XIX. 

Του Καθολικού. 

<^Τερά Παρρησία, του Κυριάκου τής θεοπρομήτορος αγίας *Άννης, ένθα 
καταγράφονται τά ονόματα των πατέρων καΐ των φιλελεημόνων Χριστιανών 
και απ’ εντεύθεν έν τή βίβλφ τής ζωής. Τά νυν άντιγραφεϊσα έκ τής αρχαίας 
διά σπουδής καΐ Ιπιμείνείας του πανοσιωτάτου έν ιερομονάχοις κυρίου Δαμα¬ 

σκηνού, Δικαίου τυγχάνοντας κατά τό ένεστός Ιτος. Του λοιπού μηδείς τολ¬ 

μήσει γράψαι ονομα άνευ καλλιγραφίας, και τής συνάξεως του ενόντος Δι¬ 

καίου. Έν Άγίφ ’Όρει 1879». 

Περιέχει την διατΰπωσιν τής λιτής κατά τήν άγιορειτικήν τάξιν, και 
δΐτα ονόματα. 

Έπίτιτλα καΐ αρχικό στοιχεία διάκοσμα, και ή γραφή πλήν τινων προσ¬ 

θέσεων, καθαρά. 

Στάχωσις βυρσίνη φέρουσα έν μέν τή αρχή τήν Σταΰρωσιν του Κυρίου, 

Ιν δέ τφ τελεί τήν Άνάστασιν χρυσεντυπους, άλλα δυστυχώς δ κώδιξ λόγφ 
τής μεγάλης χρήσεως έχει ΰποστή οΰκ δλίγην φθοράν. 

114 
Χαρτ. 8 μέγ. 0,29|Χ0.20^. φυλλ. 48- 

Του Καθολικού. 

«Κώδηξ Διά ονόματα Κτητορικά έν τφ Καθολικφ. Βιβλίον χρησίμευαν 
προς καταγραφήν των Όνομάτων, τών Κτητορικών του Κυριάκου τής Θεο- 

προμήτορος 'Αγίας 'Άννης, τό Παρόν Ευρισκόμενον εις τό Κοιμητήριον, 

ίνα Καθ’ έκάστην μνημονεύονται. Άντεγράφη εκ του Αρχαίου τη Επιμέ¬ 

λεια και δαπάνη του *Οσιοτάτου *Αγίου Δικαίου Χαραλάμπους Μονάχου. 

ΜηδεΙς δε τολμήσει εις τό εξής νά γράψει ονομα, χωρίς Καλλιγραφίαν, καΐ 
τής Συνάξεως τού κατά καιρόν Δικαίου. Τά ονόματα δε ταύτα τά Κτητορικά 
χρέος έστίν ίνα καθ* έκάστην ημέραν Απαραίτητος μνημονεύονται. Έν 

'Αγίφ Έρει κατά τό Έτος 1920». 

Μόνον γεγραμμένα 8 φύλλα έκ τών πρώτων, και ταύτα ούχΙ πλήρως, 

συμπληρούμενα όσημέραι, τά δέ επίλοιπα άγραφα. 

Στάχωσις βυρσίνη. 

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ Μοναχός ΜΙΚΡΑΓΙΑΝΝΑΝΙΤΗΣ 

ΠΙΝΑΚΕΣ^ 

(Ό πλωτός άβι-ϋ-μός, με παχέα τ'υπογρ. στοιχεία, εΐναι ό αϋ|. τοϋ κωδικός· 

οί άκολου^ΰντες είναι οϋ τής άςι'&μήσεως τών ίτει^ιεχομένων τοϋ κωδικός ). 

ΠΙΝΑΞ ΟΝΟΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ 

Άββακούμ (μοναχός) 10, 81 

Άββακούμ (προφ.) 4, 116 

Αβραάμ 4, 14, 168 

Άβράμιος (ό Ιεροσολύμων) 3, 37 

'Αγα'θ’οδαίμίον (γραμματικός) 22, 76 

Αγάπιος Ζακύνθιος (μοναχός) 3, 54 

Αγάπιος (Ί'θ'ακήσιος) 33, 7 

Αγάπιος (Ιερευς) 3, 53 

Αγάπιος (μοναχός) 73, 6 

Αγάπιος (δ Σερρών) 3, 37 

Αγαρηνοί 19, 11 

Άδάμ 4, 47. 85, 86, 87, 164, 166, 175 

Αθανασία 54, 27 

Αθανάσιος 22, 76 

Αθανάσιος ("Αγιος) 3, 2, 3, 22, 57, 32, 5 

Αθανάσιος (δ έν *Άθφ) 6, 1 

Αθανάσιος (ιερομόναχος) 10? 

Αθανάσιος (ό Μέγας) 4, 177, 35, 8 

Αθανάσιος (δ Άδριανουπόλειας) 3, 9 

*Αθανάσιος (δ Πάριος) 4, 36 

Αιγύπτιος (πρεσβύτερος) 22, 76 

ΑΙθίοπες 53 

Ακάκιος (’Ιεροδιάκονος) 3, 7 

ΆκινδυνισταΙ 4, 36 

Ακίνδυνος 4, 184 

Αλεξάνδρεια 20, 39 

"Αλέξανδρος 4, 187 

"Αλέξανδρος (Μέγας) 22, 14 
"Αλέξιος (άγιος) 20, 6 

"Αλέξιος (βασιλεύς) 4, 20, 23, 20, 32 

"Αλέξιος (δ Κομνηνός) 4, 110, 59, 9 

"Αλέξιος (ό Κοντοστέφανος) 9, 49 

Άλύπιος ("Έγκλειστος, μοναχός) 9, 23, 39 

"Αμερική 4, 164 

Άμφιλόχιος 22, 70 

Άμφιλόχιος (έπίσκ. Ίκονίου) 19, 10 

Άνανίας (δ Άγχιάλου) 3, 32 

Άνανίας (6 Άγκύρας) 3, 33 

Άνανίας (αρχιμανδρίτης) 3, 53 

Άνανίας (ό Δέρκων) 3, 42, 43 

"Ανανίας (Ιερομόναχος) 3, 34 

Άνανίας (πνευματικός) 3, 41 

Άνανίας (δ Χριστιανουπόλεως) 3, 42 

Αναστασία (Ρωμαία, μεγαλομάρτυς) 20,19 

Αναστάσιος (ό Ευνούχος) 10, 26 

Αναστάσιος (δ έ| "Ηπείρου, νεομάρτυς) 

4, 37, 123, 124, 125 

"Αναστάσιος (πνευματικός) 20, 59 

"Αναστάσιος Σιναΐτης (μοναχός) 4, 154 

Άνατόλιος (πατρ. Κωνστ.) 4, 121 

Άνδρέας (Απόστολος) 69, 11 

"Ανδρέας "Ιεροσολυμίτης 4, 121 

Άνδρέας (όσιος, ό διά Χριστόν σάλος) 

4, 173 

Άνδέας (δ τυφλός) 4, 121 

Ανδρόνικος (δ νέος, βασιλεύς) 4, 186 

Ανδρόνικος (όσιος) 54, 27 

"Ανδρόνικος Γ'(Παλαιολόγος) 4, 142, 9, 22 

"Άνθιμος (πατριάρχης "Ιεροσολύμων) 4, 

150 

"Άνθιμος (δ Νικαίας) 3, 32 

"Άνθιμος (δ Προύσης) 3, 42, 43 

Άνίνας (όσιος) 20, 52 

"Άννα 48, 11 
Άννας 4, 187 

Άννας Αγίας Σκήτη ρ&,δβΐπι 
"Αντώνιος "Αγιος 3, 18 

"Αντώνιος (ό Μέγας) 4, 187, 32, 2, 80, 7 

5 - 7 -1961 

Συνετάχ'&ησαν ίιπό Κ. Α. Μονάφη. 
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Άπολ?νθ)νιος (γεωργό;) 22, Τ6 

Απόστολοι άγιοι 3, 26, 4, 187 

Άρδουΐνος (Ιησουίτης) 4, 29 

Άρκσδιος 20, 7 

Άρκάδιος (άρχιεπίσκ.) 20, 50 

Άρκάδιος (βασιλεύς) 20, 6 

Άρποκράς (σοφιστής) 22» 76 

Αρσένιος 54, 13 

Αρσένιος (σββάς) 10, 13, 19 

Άροενούφιος (αναγνώστης) 12, 76 

’Αρτέμιος (άγιος) 80, δ 

Αρτέμιος (Μεγαλομάρτυς) 69, 26 

Ασκληπιός (επίσκοπος) 22, 76 

Αφρική 10, 29 

*Αχμέδ (Σαρακηνός) 4, 18 

Βαρθ·ολομαΙος (ό Ήρακλείας) 3, 5 

Βαρλαάμ 4, 36, 56 

Βαρσανούφιος (άββάς) 18 

Βαρλαάμ (φιί.όσοφος) 4, 184 

Βασίλειος (βασιλεύς) 4, 31 

Βασίλειος (Μέγας) 20, 33, 32, 4,65, 5,69, 30 

Βασίλειος (ό νέος) 27, 1 

Βασίλειος (6 Πηγειώτης) 4, 121 

Βάτου (Μονή) 57, 64 

Βενετία 1 

Βενιαμίν (Εβραίος) 22, 76 

Βενοΰτσος (μοναχός) 22, 71 

Βεριγκάριος 4, 21 

Βερρου'ίριος (Ιησουίτης) 4, 29 

Βηθανία 12, 21 

Βηθ·λεέμ 4, 57 

Βησσαρίων (άββας) 10, 28 

Βλοβενόκιος 4, 178 

Βογομίλων αΐρεσις 4, 21 

Γαβριήλ (δ Κορίνθου) 3, 43 

Γαβριήλ (ό Νικομήδειας) 3, 33 

ΙΜζα 17 

Γαλήσιον (ορος) 6, 5 

Γαλιλαίος (όρος) 4, 4 

Γαμαλιήλ (νομοδιδάσκαλος) 4, 187 

Γεδεών (δ Εύρίπου) 3, 37 

Γελάσιος (άββάς) 10, 17 

Γεννάδιος (ό Καστοριάς) 3, 37 

Γεννάδιος (πατριάρχης) 4, 35 

Γεράσιμος (δ Ήρακλείας) 3, 33 

Γεράσιμος (Ιερομόναχος) 3, 34 

Γεράσιμος (ό Κυζίκου) 3, 32, 33 

Γερμανός (Ιερεύς Λαύρας) 3, 7 

Γερμανός (Ιερομ. έκ Λέσβου) 3, 12 

Γερμανός(προηγ. καί δίκαιος, Μ. Λαύρας) 

3, 19 

Γεροντικόν 2, 22, 73, 64 

Γεώργιος (άγιος ό "Άραφ) 4, 155 

Γεώργιος (άββάς) 34, 28 

Γεοόργιος (έπαρχος Αφρικής) 79, 11 

Γεώργιος (μσρτυς) 4, 37 

Γεάιργιος (Μεγαλομάρτυς) 10, 29, 30, 11, 

4, 69, 27, 78 

Γεώργιος (Νικομήδειας) 4, 121 

Γεώργιος (Παϊζάνος) 27, δ 

Γεώργιος (ποιητής) 4, 121 

Γεώργιος (Σικελιώτης) 4, 121 

Γίγαντες 4, 67 

Γρηγέντιος (άγιος) 4, 52 

Γρηγέντιος (άρχιεπίσκ. Αιθιοπίας) 4, 127, 

128 

Γρηγοράς (φιλόσοφος) 4, 184 

Γρηγόριος 5, 7 

Γρηγόριος (Άκροπολίτης) 9, 11 

Γρηγόριος (δ Δράμας) 3, 43 

Γρηγόριος (δ Διδυμοτείχου) 3, 5 

Γρηγόριος (δ “Εγκλειστοςί μοναχός) ?, 46 

Γρηγόριος (επίτροπος Μ. Λαύρας) δ, 34 

Γρηγόριος (Θεολόγος) 32, 4, 69, 30 

Γρηγόριος (ίερεύς Λαύρας) 3, 7 

Γρηγόριος (Παλσμάς) 69, 32 

Γρηγόριος (δ Σιναίτης) 4, 83, 84, 90 

Γρηγόριος (πρώ'Π'^ Σηλυβρίας) 3, 5 

Γρηγόριος (δ Φιλίππων και Δράμας) 3, 42 

Δαμασκηνός (δ Θεσσαλονίκης) 3, 37 

Δανιήλ (ίερεύς Λαύρας) 3, 7 

Δαμασκηνός (Ιερομ.) 3, 51 

Δανιήλ (έ| Ισμαηλιτών) 4, 37, 127 

Δανιήλ (ό Καρπάθου) 3, 37 

Δανιήλ (καθηγούμ. Λαύρας) 3, 22 

Δαυίδ 4, 179, 8, 113, 9, 19. 1?, 9, 63, 9 

Δημήτριος 29, 14, 96, 3 

Δημήτριος (άγιος) 68, 7, 8 

Δημήτριος (έξ 'Ισβόρου) 22, 76 

Δημήτριος δ έκ Καστοριάς 3, 11, 12 

Δημήτριος (μάρτυς) 4, 37 

Δημόκριτος 4, 178 

Διαθήκη του 'Αγίου Αθανασίου 3, 3 

Κατάλογος χειρογράφων κωδδ. Κυριάκού 'Αγίας "Αννης 

Διαθήκη κύρ Ιακώβου Πρικανά (καθηγ. 

Μ. Λαύρας) 3, 4 

Διόδωρος 22, 76 

Διοκλητιανός 20, 19 

Διονύσιος (Κωνσταντινουπόλεως) 3, 5 

Διονύσιος (ίερεύς Λαύρας) 3, 7 

Διονύσιος (ό πρφην Κωνσταντινουπόλεως) 

3, 14, 15, 16, 21 

Διονύσιος (προηγούμ. Λαύρας) 3, 26, 29 

Διονύσιος (ρήτωρ) 2?, 14 

Διονύσιος (σκευοφύλαΙ Λαύρας) 3, 35 

Διονύσιος (Στουδίτης) 96, 3 

Διόπτρα Β9 

Διόρακος (αρχών) 22, 76 

Δομέτιος (κόμις) 22, 76 

"Εδεσα 67, 1 

ΕΙκασία (μοναχή) 4, 121 

Ελένη (άγια) 14, 10, 24, 2 

Ελευθέριος (μοναχός) 22, 71 

Ένώχ 4, 30 

Επιφάνιας 64, 15 

'Επιφάνιος (Μητροπολίτης Καισαρείας, 

Καππαδοκίας) 3, 8 

“Ερβάν (Ιουδαίος) 4, 126, 129 

Έριβούνιος (έπίσκ.) 22, 76 

Έρμϊνος (κόμης) 22, 76 

Έρμογένης (πρεσβυτέρας) 22, 76 

'Εσσαίο; 4, 187 

Έσφιγμένου (μονή) 4, 187 

Εϋα 4, 47 

Ευάγριος (άββάς) 22, 24 

Ευδόκιμος (άγιος) 4, 168 

Εύεργετηνός 28 

Εύθύμιος 69, 2 

Εύλόγιος 1, 27 

Εύλόγιος (λατόμος) 20, 41 

Εύπραξία (δσία) 20, 3 

Ευσέβιος 4, 5 

Εύσέβιος (επίσκ.) 22, 76 

Εύτόνιος (διάκονος) 22, 76 

Ευφράτης (ποταμός) 4, 116 

Έφραίμ (Καρίας) 4, 121 

Ζαγορά 63, 14 

Ζαχαρίας 69, 5 

Ζαχαρίας (επίσκ. Άσάρων) 4, 19 

Ζαχαρίας (δ Κρήτης) 3, 37 

Ζήνιυν (Μαγιστριανδς) 20, 44 

Ζωή 10, 29 

Ζώσηιος (πρεσβύτερος) 22, 76 

Ζωτάλης Δαμασκηνός (Ιερομ.) 1 

Ήλίας 4, 130, 22, Π, 66 

Ήρακλείδης 22, 70 

Ηράκλειος (έπίσκ.) 22, 76 

®Ήρων (μονάζων) 22, 76 

Ήσαΐας (δίκαιος Μ. Λαύρας) 3, 35 

Ήσαΐας (μοναχός) 9, 7, 8, 9, 13, 25, 37, 

38, 50, 51, 52 

Ήσαΐας (στρατιώτης) 22, 76 

Θάλασσα (Ερυθρά) 17 

Θαυμάσιος 22, 76 

Θεόδουλος 57, 63, 58, 2 

Θεοδώρα 9, 48 

Θεοδώρητος (6 έξ Ίωαννίνων) 4 

Θεόδωρος (άγιος) 32, 4, 67, 1 

Θεόδωρος (Πτωχοπρόδρομος) 4, 52 

Θεόδωρος (ό Στουδίτης) 4, 121 

Θεοδόσιος (βασιλεύς) 4, 98, 20, 18, 40 

Θεοδόσιος (πατριάρχης) 3, 32, 9, 35 

Θεοφάνης (δ Γραπτός) 4, 121 

Θεοφάνης (μοναχός) 58, 6 

Θεσσαλονίκη 20, 37 

θέων (μοναχός) 22, 76 

Θηβαίος (γέρων) 54, 23 

Θηκαράς 33 

Θωμάς (Απόστολος) 1 

Θωμάς (μοναχός) 22, 76 

Ιάκωβος (ό Ίερισσοΰ καΐ 'Αγ. "Ορους), 

3, 37 

Ιάκωβος (ό νέος) 27, 2 

Ιάκωβος (όσιομάρτυς) 4, 169, 170 

Ιγνάτιος (προηγούμενος Λαύρας) 3, 46 

Ιεζεκιήλ (προφήτης) 9, 21 

Ιερσκίται 4, 187 

Ιέραξ 22, 76 

Ιερεμίας 6, 4, 6 

Ιερεμίας (ό Νίκαιας) 3, 33 

Ιερεμίας (προφ.) 4, 116, 117, 10, 37, 

22, 4 

Ιερεμίας (ό Χαλκηδόνας) 3, 5 

Ιερεμίας (ό Χρισιιανουπόλεως) 3, 43 

Ιερισοός 3, 82 
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Ιερόθεος (Ιερομόναχος Ίβηρίτης) 1 

Ιερουσαλήμ 4, 138, 152, 153, 154, 11/7 

Ιερώνυμος (άγιος) 4, 148 

Ίνδίαι 1 

Ινδιάνοι 54 

Ιορδάνης ποταμός 2, 12 

•Ιουδαίοι 4, 93, 158, 159, 187, 7,9, 14, 

69, 34 

Ιούλιος (έλεήμων) 20, 40 

Ιουστίνος (ποιητής) 4, 121 

’Ισαάκιος (ό Κομνηνός) 4, 21 

Ισίδωρος (διάκονος) 22, 76 

Ισίδωρος (μεγσλομ. ό Χίος) 69, 29 

’Γσχυρίων 22, 76 

Ιωακείμ 3, 7, 68, 11 

Ιωάννης 20, 7, 22, 1 

•Ιωάννης (αββας) 10, 18, 18 

Ιωάννης (Έπίσκ. Άμαθοϋντος Κύπρου) 

4, 156 

Ιωάννης (πατρ. Αντιόχειας) 10, 34 

Ιωάννης (απόστολος) 14, 12 

•Ιωάννης (Δαμασκηνός) 4, 191, 66, 7 

Ιωάννης (μοναχός, “Έγκλειστος) 18, 20, 

57, 22, 7 

Ιωάννης (Ευγενικός) 4, 121 

•Ιωάννης (ό Εύκρατάς) 4, 103, 104, 152 

Ιωάννης (Έλεήμων) 12, 57 

Ιωάννης (Ευχαΐτων) 4, 121 

Ιωάννης (0 Θεολόγος) 4, 11, 91, 130, 14, 

103 

Ιωάννης (Καλυβίτης) 20, 5 

•Ιωάννης (Καντακουξηνός), 3, 4, 4, 142 

“Ιωάννης (Κλίμακος) 12, 23, 21, 1, 4 

“Ιωάννης (μελωδός) 4, 55 

Ιωάννης (μονάζων) 1, 1 

“Ιωάννης (Παλαιολόγος) 4, 142 

“Ιωάννης (Πρόδρομος) 14, 90, 21, 69, 2, 

5, 6, 24 

•Ιωάννης (Σσβαΐτης, άββάς) 54, 28 

Ιωάννης (Σιναίτης) 9, 1 

“Ιωάννης (σχολαστικός) 22, 76 

“Ιωάννης (ό Χρυσόστομος) 3, 26, 9, 11, 

32, 4, 69, 28, 30. 80, 6 

Ίωαννίκιος (ό Γραμματικός, μοναχός) 9, 

54 

“Ιωνάς (προφήτης) 4, 116 

Ίωάσαφ 20, 47, 53 

Ίωάσαφ (ιερεύς Λαύρας) 3, 7 

Μικραγιαννονίτου 

Ίωάσαφ (ίερομ.) 3, 51, 52 ' 

“Ιωσήφ 70, 1, 74, 3 

Ιωσήφ (μάκαρ) 6, 2 

“Ιωσήφ (ό “Υμνογράφος) 4, 121 | 

Καϊάφας 4, 187 ΐ 

Κάϊν 4, 67 

Καλλίνικος (πρφην Κωνσταντινουπόλεως) 

3, 38. 4, 42 

Καλλίνικος (ό Λήμνου) 3, 37 

Καλλίνικος (καθηγούμ. Μ. Λαύρας) 3, 2, 

23, 24. 27, 28 

Καλλίνικος (ό Τορνόβου) 3, 32, 42, 43 

Καλλίνικος (ό Φιλίππων και Δράμας) 3, 33 

Κάλλιστος Βλαστός (Αγιορείτης, “Εφε- 

σιος) 4, 34 

Κάλλιστος (δ Καταφυγιώτης) 4, 78 

Κάλλιστος (Ξανθόπουλος) 4, 90 

Καλλιόπιος (Ιερομόναχος) 24, 2 

Καλλιόπιος (πρεσβύτερος) 22, 76 

Καρθαγένη 20, 46 : » 

Καρυαί 20, 54 

Κάσιος (σχολαστικός) 22, 76 

Κατάνυξις 15 ■ 
Κέλσος 22, 76 

Κιβωτός 4, 117 "ί 

Κλΐμαξ (Θεοφάνους μοναχού) 4, 97 

ΚλΐμαΙ (·Ιωάννου) ρΕδδίιη 

Κοσμάς (ίερομόν.) 3, 34 

Κοσμάς (δ Μαΐουμά) 4, 121 

Κοσμάς (Μελωδός) 4, 55 

Κοσμάς (όσιος) 20, 56 ί: 

Κοσμάς (παπά - Σάββας) 109 

Κριτής τής “Αλήθειας 67, 6 

Κυπριανός 4, 121 

Κυπριανός (Κωνσταντινουπόλεως) 3, 9 

Κύπρος 4, 156 

Κυριάκος (άββάς) 10, 23 

Κύριλλος 9, 18, 22, 76 

Κύριλλος (Κωνσταντινουπόλεως) 3, 33 

Κύριλίνος (πατριάρχης) 3, 29 ' 
"■^Ί·Λ!ΐ;βίν' ■ 

Κύριλλος (προηγούμενος Λαύρας) 3, 53 

Κύριλλος (πνευματικός) 98 

Κϋρος 22, 76 

Κωνσταντίνος ““Αγιος (κελλίον) 3, 46 

Κωνσταντίνος (βασιλεύς) 4, 10, 17, 20, 2 ! 

Κωνσταντίνος (Μανσσσής) 59, 9 

Κωνσταντίνος (ό Μέγας) 4, 5, 41, 22, 2 Ί 
.•^4· 
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Κωνσταντίνος (Παλαιολόγος) 9, 20, 44, 45 

Κωνσταντίνος (ό Πορφυρογέννητος) 4, 121 

10, 99 

Κωνσταντινούπολις 4, 121, 138 

Κωνστάντιος (δίκαιος, εκκλησιάρχης Μ. 

Λαύρας) 3, 12 

Κωνστάντιος (5 Χαλκηδόνος) 3, 9 

Λάζαρος 4, 187 

Λάζαρος (ό θαυματουργός) 6, 5 

Λάζαρος (“Ιεροσολύμων) 4, 185 

Λεόντιος (έπίσκ.) 22, 76 

Λεόνηος (Ιερομόναχος) 3, 34 

Λεόντιος (πρεσβύτερος) 22, 76 

Λεόντιος (προηγ. καΐ σκευοφύλαξ Μ. Λαύ¬ 

ρας) 3, 19 

Λέσβος 3, 12 

Λεύκιππος 4, 178 

Λέων (δ “Έγκλειστος, μοναχός) 9, 29 

Λέων (ό Μα'ίστωρ) 4, 121 

Λέων (δ Σοφός) 4, 121, 10, 29, 20, 32 

Λεώνης Παροσκευάς 4, 34 

Λογγΐνος (άββάς) 8, 122 

Λούθηρος (Μαρτίνος) 4, 44 

Λουθηρόφρονες 4, 9 

Λουκάς (όσιος) 8, 120 

Λυσίμαχος 22, 76 

Λυχνικόν 34 

Λώτ 51, 6 

Μσδεμοχώρια 96, 3 

Μακάριος 3, 7, 4, 67 

Μακάριος (άββάς) 20, 51 

Μακάριος (καθηγούμ. Άγ. Λαύρας) 3, 25 

Μακάριος (6 Λαρίσης) 3, 5 

Μακάριος (όσιος) 4, 176 

Μακάριος (Σκευοφύλαξ Λαύρας) 3,30, 35,4 

Μακκαβαΐοι 4, 150 

Μάμας (άγιος) 57, 1, 53, 14, 55, 2 

Μάνης 4, 147 

Μανιχαΐοι 4, 147 

Μανουήλ δ Κομνηνός 4, 22, 9, 2, 3, 4, 

6, 6, 47 

Μάξιμος (άγιος) 8, 120 

Μάξιμος (6 Κουσοκαλύβης) 5, 6 

Μάρθα (μακαρία) 10, 29 

Μαρία 20, 7 

Μαρία (ΑΙγυπτίσ) 77, 4 

Μαρία (βασίλισσα) 20, 2 

Μαρία ή Μαγδαληνή 4, 37 

Μάρκος (άββάς, σα?^ός) 54, 27 

Μάρκος (μοναχός) 8, 129 

ΜαρκελλΙνος 7 

Μαρτινιανός 22, 76 

Μάρων 22, 76 

Ματθαίος 3, 7 

Ματθαίος (δίκαιος “Αγ. “Άννης) 3, 23 

Ματθαίος (Ιεςομ.) 3, 17 

Ματρώνη (Χιοπολίτις) 59, 7, 80, 5 

Μαυρίκιος (βασιλεύς) 54, 30, 50, 54 

Μεθόδιος (ό Ήρακλείας) 3, 32, 37, 42, 43 

Μελέτιος ό “Αθηνών 4, 109 

Μελέτιος (νεο)γράφος) 4, 115 

Μελέτιος (ο Εφέσου) 3, 37 

Μελέτιος (Ιερομ.) 3, 51, 52 

Μελέτιος (ό Κριτόπολις) 9, 24 

Μελέτιος (δ Νικομήδειας) 3, 42, 43 

Μελέτιος (ό Προύσσης) 3, 32 

Μεταμόρφωσις 4, 67 

Μερκούριος (άγιος) 20, 33 

Μητροφάνης (ό Προκονήσου) 3, 5 

Μητροφάνης Σέρβος (Ιερεύς) 3, 7 

Μητροφάνης Σμύρνης 4, 121 

Μιχαήλ (Γλύκας, Σικελιώτης) 4/ 52, 178 

Μόδεστος (Ιεροσολύμων, άγιος) 9, 7, 4, 

10, 3 

Μονοφυσιτών (αΐρεσις) 4, 146 

Μόσχηβας (Ιερεύς) 4, 114 

Μωάμεθ 4, 126, 145, 149 

Μωϋσής (άββάς) 54, 24 

Μωϋσής (ό ΑΙθίοψ) 4, 157 

Μωύσής 4, 55, 118, 19, 9, 74, 3 

Ναθαναήλ (αρχιμανδρίτης Λαύρας) 3, 46, 

51, 52 

Ναθαναήλ (επίτροπος Μ. Λαύρας) δ, 34 

Ναθαναήλ (προηγούμ. Μ. Λαύρας) 3, 19 

Νεεμίας 4, 150 

Νείλος (μοναχός) 9, 26, 27, 28, 22, 76 

Νεκτάριος (μοναχός) 9, 31, 105 

Νεκτάριος (Πενταπόλεως) 4, 132 

Νεόφυτος (άββάς) 10, 29 

Νεόφυτος (δ Ήρακλείας και Ραιδεστοΰ) 3,9 

Νεόφυτος (εξ “Ιουδαίων Πελοποννήσιος) 

4, 4, 36, 110, 120 

Νεόφυτος (καθηγούμ. Λαύρας) 3, 20 
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Νεόφυτο; (μάρτυς) 81, 2 

Νεόφυτος (μοναχός) 1, 6 

Νεόφυτος (ό Ναυπάν.του καϊ "Αρτης) 3, 0 

Νεόφυτος (6 ΦΛιτίπουπόλεως) 3, 9 

Νεόφυτος (ό Χαλεπίου) 3, 37 

Νεόφυτος ό Χίος 3, 53 

Νερών 4, 187 

Νήφων (άγιος) 6, 6 

Νήφων (Ιερομ. 6 έν *Άθ·φ) 6, 4 

Νικήτας (δ Πατρίκιος) 10, 24, 20, 46 

Νικηφόρος (ό Νικομήδειας) 3, 32, 37 

Νικηφόρος (όσιος) 4, 90 

Νικηφόρος (προηγοόμ. και σκευοφύλαξ Μ. 

Λαύρας) 3, 17 

Νικηφόρος (δ Σιναΐτης) 9, 41 

Νικηφόρος (Φωκάς) 3, 3 

Νικόδημος 4, 187 

Νικόδημος (Αγιορείτης) 4, 52, 57, 174, 

175, 176, 177 

Νικόδημος (Δέρκων) 3, 9 

Νικόλαος 8, 129 

Νικόλαος (μοναχός) 9, 53 

Νικόλαος (άρχιεπ. Μύρων) 68, 6 

Νινευϊ 10, 3, 64, 6 

Νομοκάνονον 51/ 2 

Νοτάριος 20, 36, 60, 54 

Ξενοφων (συγκλητικός) 20, 7 

'Οζίας (βασιλεύς) 1?, 9 

’Ολυμπιόδωρος 4; 113 

"Ολυμπος (όρος) 10, 29 

Όμάρ 4, 154 

Όνούφριος (άγιος) 6, 2 

Όνούφριος δ Αίγύπτιος (άγιος) 4, 93 

Όνούφριος (μοναχός) 9, 21, 40, 42 

Όνούφριος (όσιος) 20, 20, 62, 3, 80, 4 

Όνώριος (βασιλεύς) 20, 6 

Όρέντιος (άββάς) 54, 28 

Ουράνιος (κόμις) 22, 76 

Πσΐσιος (άββάς) 20, 59 

Παΐσιος (άγιος) 20, 22 

Παΐσιος (δ Γόνου και Χώρας) 3, 37 

Παΐσιος (δσιος) 10, 32 

Παλλάδιο; (διάκονος) 22, 76 

Παλλάδιος (έπίσκ ) 22, 76 

Παμβώ (άββάς) 8, 123 

Παμπρέπιος (διάκονος) 22, 76 

Μικραγιαννανίτου 

Παντ6λεήμων(μεγαλομάρτυς) 20, 4, 37, 1, 

2. 70, I. 2 

Πάντες (άγιοι) 3, 16, 46 

Παράδεισος 2, 10, 54, 55 

Παρθενης (Ιερεύς) 3, 7 

Παρθένιο; (ό Δρύστρας) 3, 32 

Παρθένιος (ίερομ., δίκαιος σκητ. *Αγ. 

Άννης) 3/ 14 

Παρθένιος (καθηγούμενος Λαύρας) 3, 17 

ΙΙκρθένιος (δ Καισαρείας) 3, 33 

Παρθένιο; (δ Νικομήδειας) 3, 9 

ΠσρθεΜος (δ Ρόδου) 3, 5 

Παρθένιο; (6 Σηλυβρίας) 3, 37 

Παρθένιο; (ό Χαλκηδόνας) 3,32, 37, 42,43 

Πασχάσιος (διάκονος) 4, 61 

Πατρικία 54, 27 

Παυλϊνος (μοναχός) 22, 71 

Πιϋλος (ϋββάς) 2, 2 

Παύλος (απόστολος) 4,67, 130, 187, 7, 9, 

20. 32, 60, 11, 69, 10 

Παΰλος (ησυχαστής) 8, 105 

ΠαίΙλος (ό Ξηροποταμινός) 4, 121 

Παύλος (πρεσβύτερος) 22, 76 

Παφνούτιος 22, δ1 

Παφνούτιος (όσιος) 20, 20, 62, 8 

Παχϋ>μιος (άγιος) 20, 59, 22, 32 

Πσχώμνος (όσιος) 10, 32 

Πελαγιανών (αΐρεσις) 4, 29 

Πέρσαι 4, 153 

Περσία 4, 57 

Πέτρος 6, 2 

Πέτρος (άββάς) 10? 
Πέτρος δ Αθωνίτης (άγιος) 4, 93 80, 40 

Πέτρος (απόστολος) 4, 187 

Πέτρος (Δαμασκηνός) 58, 1 

Πάΰρ (άββάς) 55, 16 

Πλάτων 8, 81 

Ποιμήν (άββάς) 54, 25 

Πολύευκτος (πατριάρχης Κωνσταντινου¬ 

πόλεως) 3, 3 

Πορταριά 63, 14 

Πρόδρομος (Ιωάννης) 4, 37, 20, 1 

Πρόχορος (Κυδώνης, λαυριώτης μοναχός) 

4, 184, 185 

Πρωτάτον 20, 54 

Ράδουλος Ιωάννης (ήγεμών Ουγκροβλα- 

χίας) 4, 25 

Κατάλογος χειρογράφων κωδδ. Κυριάκου Αγίας "Αννης δδΟ'ζ 

Ρώμη 4, 15, 187 

Ρωμανός (διάκονος ό Μελφδός) 4, 121 

Σάββας (άγιος) Α, 121, 11, 3 36, 4, δ, 56 

Σάββας Βατοπεδινός (Μυρίπνοος) 4, 141, 

142 

Σάββας(Ιερομ. καθηγούμ. Μ. Λαύρας) 3,18 

Σάββας (μοναχός) 3, 38 

Σάββας (όσιος) 80, 9 

Σαδδουκαΐοι 4» 187 

Σαμουήλ (δ Εφέσου) 3, 42, 43 

Σαμουήλ (ό Φιλιππουπόλεως) 3, 32 

Σαμψών 12, 9 

Σεραφείμ (ιερεύς) 3, 7 

Σεραφείμ (δ Φιλιππουπόλεως) 3, 33 

Σέργιος (δημότης Αλεξάνδρειάς) 10, 31 

Σέρινος (Τριβοϋνος) 22, 76 

Σήθ 4, 67 

Σιδηροκαύσια 96, 3 

Σίλβεστρος (άγιος) 4, 5 

Σίλβεστρος (*Αρχιεπίσκ, Χαλδίας) 3, 8 

Σίμων 4, 187 

Σινά 10, 23 

Σιών 11, 7 

Σολομών 19, 9 

Σολομώντος (ναός) 4, 67, 154 

Σοφία αγία (ναός) 4, 67 

Στέφανος (άββάς) 54, 28 

Στέφανος (Άγιοπολίτης) 4, 121 

Στέφανος (άπόστολος) 60, 11 

Στουδίου (μονή) 4, 99 

Στρατήγιος (μονάζων) 22, 76 

Συγκλητική (αγία) 28, 3 

Συγκλητική (μακαρία) 8, 124 

Συγκλητική (δσία) 6, 7 

Συμεών (άββάς, δ άπό Καισαρείας) 64, 6 

Συμεών (άγιος) 36, 4, 5 

Συμεών (δικαίος Σκήτης *Αγίας "Αννης) 

3, 7 

Συμεών (θαυμαστορείτης) 4, 121 

Συμεών (δ νέος θεολόγος) 4, 177 

Συμεών (όσιος) 80, 9 

Συμεών (στυλίτης) 20, 48 

Συμεώνης (θεολόγος) 19, 8 

Συνόδιος 22, 76 

Σύνοδος πατέρων 4, δ1 

Σύριδος (άββάς) 17, 18 

Σοϊφρόνιος (Κωνστ.) 3, 37 

Σωφρόνιος (πατρ. Ιεροσολύμων) 3, 32, 4, 

121, 143, 144 

Σωφρόνιος (πατριάρχης) 4, 37 

Σωφρόνιος (δ Σοφιστής) 4,103, 104, 20,42 

Τάφος (άγιος) 4, 151 

Τίγρης (ποταμός) 4, 116 

Τίμιος Σταυρός 4, 55 

Τίμιος Σταυρός (κελλίον) 3, 27 

Τιμόθεος 12, 26 

Τιμόθεος (αναγνώστης) 22, 76 

Τιμόθεος (δ Εφέσου) 3, 33 

Τόμος άπαλλαγής 4, 153 

Τρύφων (πρρηγούμ.) 3, 11 

Τυπικόν 86 

Τωβίας 96, 2 

Τωβΐτ 96, 2 

Φαρισαίοι 4, 187 

Φιλάρετος (άγιος) 20, 2 

Φιλήμων 12, 5 

Φιλήμων (άγιος) 58, 9 

Φιλήμων (προηγούμ, Ξηροποταμινός) 3,7 

Φίλιππος (μοναχός) 22, 76 

Φίλιππος (σχολαστικός) 4, 26 

Φιλόθεος (άγιος) 4, 107 

Φιλόθεος (Πατριάρχης Κωνσταντινουπό¬ 

λεως) δ, 4, 4, 121, 139, 140,184, 185 

Φιλόθεος (πνευματικός) δ, 29 

Φιλόθεος (προηγούμ. καΐ δίκαιος *Αγ. 

Λαύρας) δ, Π 

Φιλόθεος (ό Σερρών) δ, 33 

Φιλοκαλία ρ&δδΐπι 

Φραγκίσκος (φράτωρ) 4, 15 

Φρατόρων αιρεσις 4, 41 

Χαιρήμων 22, 76 

Χαλδαΐοι 4, 150 

Χαράλαμπος (μοναχός) 102 

Χαρίτων (μοναχός) 9, 30 

Χαρίτων (δμολογητής) 69, 31 

Χιλιανδάριον 80, 9 

Χριστόφορος (Πρωτασικρήτις) 4, 121 

Χρυσάνθους (Ιερομ.) δ, 52 

Ψολμών ερμηνεία 7 
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Αβραάμ (άββάς) 10/ 15 

Άβράμιος 64, 6 

Άβράμιος (άββάς) 11, 3 

Άβράμιος (ττατρ. Ιεροσολύμων), 4, 42 

Άγάθων (άββάς), 8/ 125 

Άέτιος (πρεσβύιερος Κωνσταντινουπό¬ 

λεως) 14, 21, 69, 6 

Ά'&ανάσιος (Άγιαννανίτης, μοναχός) 108 

Αθανάσιος (άγιος) 8, 117, 22, 34, 40 

Ά^θΌνάσίος (Ίβηρίτης) 85 

Άθ-ανάσιος (Μέγας) 6, 7, 7, 8, 6, 10/ 33, 

34 , 22, 14 , 55, 2, 11, 48, 4 

Άλέ|ανδρος (μοναχός) 14, 11 

^Αλέξανδρος (οσίος) 20, 27 

Άμμωνάς (άββάς) 10, 34 

Άμφιλόχιος (Ίκονίου) 29, 14 

Άνσνίας (Ίεροσολυμίτης) 43 

"Αναστάσιος (άγιος) 20, 33 

Αναστάσιος (μοναχός) 14, 23 

"Αναστάσιος (πατρ. Θεουπόλεως) 19, 8 

"Αναστάσιος (ό έκ Ραψάνης) 49 

Αναστάσιος (ό Σιναΐτης) 4, 113, 8, 120, 

70, 3, 22, 15, 20, 30, 32, 36, 40, 47. 

48, 50, 57, 62, 71, 23, 55, 11, 14, 

45, 35 

"Ανδρέας (Καισαρείας) 10, 34 

"Ανδρέας (Κρήτης) 14,2, 4, 6, 7, 27, 29, 

ά8, 6, 69, 20, 27 

Άντίοχος 30, 2, 32, δ 

Άντίοχος (ό Πανδέκτης) 8, 125 

"Αντίπατρος (έπισκ. Βοστρών) 14,20, 69, 5 

Αντώνιος (άββάς) 10, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 

11, 12, 16, 54, 2, 3, 4, 6, 8, 9, Π, 

14, 15, 16, 17, 18, 55, 3, 4, <54, 3 

Αντώνιος (άγιος) 8, 125, 10, 34 

Αντώνιος (ό Μέγας) 4, 136, 137, 55, 9, 

67, 4 

Αντώνιος (μοναχός) 80, 7 

Αρσένιος (άββάς) 8, 125 

Αρσένιος (Μέγας) 10, 34 

Βαρλαάμ 20, 47 

Βαρσανούφιος (οσιος) 8, 100, 109, 117, 

119, 12, 29, 17, 18, 19, 2, 22, 39, 40, 

42, 43, 5δ, 65, 45, 10, <57, 2 

Βασίλειος (έπίσκ- Έμέσης) 47, 1 

Βασίλειος (ό Μέγας) 4, 39, 8, 59, 61, 65, 

97, 120, 126, 10, 34, 12, 6, 19, 2, 20, 

14, 22, 2, 19, 39, 40, 54, 55, 57, 65, 

67, 69, 23, 29, 12, 30, 2, 35, 3, 39, 

4, 51, 2, 55, 6, 11, 20, 45, 15, 22, 

44, 47, 7, 109 

Βρυέννιος 22, 67 

Γαβριήλ (ησυχαστής) 8, 97 

Γαβριήλ (ίερομ.) 41 

Γεννάδιος (Πατριάρχης Κωνσταντινουπό¬ 

λεως) 4, 27 

Γεννάδιος (πρφην Χαλεπίου) 80, 9 

Γεράσιμος (ίερομ.) 41 

Γεράσιμος (Ίωαννούλης, Ιερομ.) 97 

Γεράσιμος (μοναχός) 11, 4 

Γερμανός 97, 3 

Γερμανός (πστρ. Κωνσταντινουπόλεως) 4, 

33, 5, 58, 69, 16, 17, 23 

Γερμανός (Ν. Πατρών) 41, 82, 1, 89, Ι 
Γεώργιος (Κρής) 91 

Γεώργιος (Νικομήδειας) 14,22,23, 24, 24, 

1, 2, 49, 4, 15 

Γεώργιος (μοναχός, Ιστορικός) 10, 34 

Γεώργιος (ρήτωρ Αίνου) 24, 1, 27, 4, 

43, 2 

Γλύκας Μιχαήλ 9 

Γρηγέντιος (άρχιεπίσκ. ΑιθΊΟπίσς) 4, 126, 

129 

Γρηγόριος (ό Διάλογος) 4, 61, 62, 8, 119, 

10, 34, 20, 24 , 30, 34, 22, 40, 29, 6 

Γρηγόριος (ό Θεολόγος) 8, 97, 10, 34, 22, 

57, 71, 30, 2, 55, 11, 45, 1. 2, 8, 35 

Γρηγόριος (δ Νύσσης) 8, 97, 22, 11, 12, 

39, 67, 19, 2, 23, 59, 6, 45, 35 

Γρηγόριος (ό Πσλαμάς) 4, 70, 171, 19, 2, 

48, 8 

Γρηγόριος (δ Σιναΐτης) 4, 98, 8, 1, 11, 

19, 2, 27, 1, 57, 57, 58, 58, 3. 44, 7 

Δαμασκηνός 41, 44, 5 

Δαμασκηνός ("Ιωάννης) 55, 23 

Δαμασκηνός (Λιτής καΐ Ρενδίνης) 20, 21, 

54, 31 

Κατάλογος χειρογράφων κωδδ. Κυριάκου Αγίας “Άννης 560θ' 

Δανιήλ (άββάς) 10, 5, 20, 41 

Δανιήλ (μουσικοδιδάσκαλος) 92, 93 

Δανιήλ {Σκητιώτης, άββάς) 54, 26, 27 

Δαυίδ (προφήτης) 52 

Διάδοχος (άββάς) 8, 110, 120 

Διάδοχος (οσιος) 4, 98, 8, 97, 123, 10, 

34, 38, 19, 2, 55, 6, 57, 60, 66, 58, 

5, 44, 9, 67, 4 

Διονύσιος (Αρεοπαγίτης) 10, 34, 30, 1, 

32, 9, 45, 35 

Διονύσιος (Ιερομ.) 43, 14 

Διονύσιος (μονάζων) 4, 94 

Διονύσιος (μοναχός) 32, 2, 3 

Διονύσιος (Πατριάρχης) 41 

Διονύσιος (πρεσβ, Καλλιπολίτης) 73, 6 

Διονύσιος (ίερομ. Στουδίτης), 20, 11, 12, 

13. 14, 15. 16, 23, 22, 42, 1 

Δομετιανός (μοναχός) 80, 9 

Δοσίθ·εος Ιεροσολύμων 4, 10, 13, 20, 28 

Δούλάς (άββάς) 10, 20, 28, 54, 19, 20 

Δωρόθ-εος (άββάς) 10, 34, 18, 67, 4 

Δωρό0·εος (άγιος) 22, 29 

Έπιφάνιος (άρχιεπίσκ. Κύπρου) 48, 1, 

49, 1 

Εύάγριος 8, 97, 10, 37, 22, 4 

Εύθύμιος (μοναχός καί σύγκελλος) 48, 2 

Εύλόγιος (Αλεξάνδρειάς) 49,12 

Ευσέβιος 22, 48 

’ΕφραΙμ (άγιος) 8, 101, 120, 10, 34, 20, 

34, 22, 30, 89, 52, 67, 29, 6, 12 

Έφρσιμ ό Σύρος 1, 31, 54, 55, 63, 64, 

4, 98, 55, 6, 10, 18, 20, 21, 22, 24, 

42, 5 

Ζιοσιμάς (άββάς) 8, 173 

"Ηλίας 23 

"Ηλίσς ("Εκδικος) 47, 4 

Ήσαΐας (άββάς) 4, 59, 98, 8, 57, 58, 123, 

124, 125, 10, 34, 19, 2, 22, 40, 45, 54, 

65, 71, 29, 14, 55, 18, 58, 7, 8, 44, 

10, 11, 109 

Ήσαίας (μοναχός) 20, 25 

' Ησαΐας (οσιος) 12, 36 

"Ησύχιος 47, 4 

Ησύχιος (πρεσβύτερος, άγιος) 57,63, 58,2 

"Ησύχιος (πρεσβ. Ιεροσολύμων) 22, 72 

Θαλάσσιος 4, 98, 18, 55, 6, 45, 10, 18 

Θαλάσσιος (δ Λίβυς καί Αφρικανός) 8, 

105 

Θεόγνωστος 22, 71 

Θεόδουλος (μοναχός) 30, 2, 31, 3, 32, 1, 

45, 33 

Θεοδώρητος 10, 34, 22, 38, 39, 40, 57 

Θεοδώρητος (άγιος) 45, 35 

Θεόδωρος (άγιος πατήρ) 10, 32 

Θεόδωρος (’Εδέοης) 47, 5 

Θεόδωρος (Αάσκαρις) 31, 2, 32, 10, 53, 4 

Θεόδωρος (Πτωχοπρόδρομος) 4, 55 

Θεόδωρος (δ πτωχός) 4, 67 

Θεόδωρος (δ Στουδίτης) 5, 12, 14, 1, 12, 

10, 34, 27, 5, 38, 2. 49, 24, 74, 2, 

75, 2 

Θεόκλητος (μοναχός) 33, 1 

Θεόκτιστος (μοναχός, Στουδίτης) 34, 5 

Θεοφάνης (μοναχός) 4, 97, 57, 62, 49, 

24. 71, 1 

Θεοφάνης (προηγ. Βατοπεδίου) 6, 6 

Θεοφύλακτος (άρχιεπίσκ. Βουλγαρίας) 14, 

26, 51, 3 

Θεωνάς (άγιος πατήρ) 10, 32 

Θηκαράς (μοναχός) 30, 5, 31, 1, 32, 4, 

6, 9, 13, 14, 33, 1, 45, 35 

Θωμάς 8, 1 

"Ιάκωβος, 8, 1 

"Ιάκωβος (άγιος) 55, 18 

"Ιάκωβος (Απόστολος) 14, 5 

"Ιάκωβος (Νεασκητιώτης) 4, 36 

"Ιάκωβος (πρωτοψάλτης) 81, 1, 2, 91, 95 

"Ιγνάτιος (ίερομ,) 20, 3, 4, 37, 2 

"Ιερεμίας (προφήτης) 22, 32 

"Ιουστίνος (Φιλόσοφος καί μάρτυς) 10, 34, 

45, 35 

■Ισαάκ (άββάς) 8, 120, 121, 123, 124, 10, 

34, 45. 46, 47, 11, 3, 18, 20, 12, 22, 

8, 9, 30, 2 

Ισαάκ (άγιος) 55, 6, 18, 20, 42, 1 

"Ισαάκ (ό Σύρος) 8, 119, 22, 1, 40, 49, 

65, 44, 4, 6 

"Ισίδωρος (άγιος) 55, 18 

"Ισίδωρος (Πηλουσιώτης) 10, 34, 22, 44, 

47, 71, 76 

"Ιωάννης 8, 1, 23, 34, 3 

Ιωάννης (άββάς, κολοβός) 44, 1 
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Ιωάννης (άββάς) 21, 3, 4 

Ιωάννης (άββάς ήγοΰμ. Ραίθού) ^1, 3, 

4, 5 

Ιωάννης (άββάς, ήγούμ. Σινα) 54, 28 

Ιωάννης (Γλυκύς) 41 

Ιωάννης {ό Δαμασκηνός) 4, 57, 91, 98, 

8, 102, 14, 3, 28, 19, 2, 22, 67, 29, 

15, 56, 6Β, 3, ?! 

Ιωάννης ό Ευγενικός 4, δ 

Ιωάννης (Εύχαΐτων) 80, 6 

Ιωάννης (Ζωναρας) 22, 23 

Ιωάννης (6 Καρπάθ·ιος) 10, 34, 67, 6 

Ιωάννης (5 τής Κλίμακος) 8, 66, 10, 34, 

22, 34, 39. 50. 57, 71, 55, 6, 41, 2, 

3, 4, 5 

Ιωάννης (Λίνδιος) 69, 27 

Ιωάννης (μητροπολίτης Εύχαΐτων) 48, 5 

Ιωάννης (Νηστευτής) 22, 3δ 

Ιωάννης (Ούϊεκλέρος, "Αγγελος) 4, 30 

Ιωάννης (πρωτοψάλτης) 92, 93, 108 

Ιωάννης (Χρυσόστομος) 4, 39, 5, 12, 8, 

97, 99, 117, 10, 34, 11, 5, 12, 15, 16, 

17, 18, 22, 26, 14, 14, 1δ, 16, 17, 18, 

22, 6, 33. 37, 38, 39, 40, 47, 48, 52, 

54, 55, 57, 62, 66, 71, 23, 29, 2, 3, 

6, 30, 2, 35, 2, 39, 2, 40, 55, 6. 10, 

11, 12, 24, 57, 67, 58, 10, 45, 27, 29, 

35, 66, 67, 7 

Ίο^αννίκιος 97, 2 

Ιωσήφ (Άρχιεπίσκ. Θεσσαλονίκης) 14, 8, 

69, 19 

Ιωσήφ (άρχιεπίσκ. Τυρνόβου) 4, 135 

Καισάριος (αδελφός Γρηγ. τοΰ Θεολόγου) 

4, 86 

Καλλίνικος 59, 3 

Κάλλιστος (πατριάρχης) 19, 2, 57, 59, 58, 

4, 64, 8 

Κασσιανός (άββάς) 10, 14, 19, 12 

Κασσιανός (άγιος) 22, 34, 52 

Κασσιανός (5 Ρωμαίος) 19, 6 

Κλήμης (ό Στρωματεύς) 8, 97 

Κοσμάς ό ΚεφαλληναΙος (διδάσκαλος) 4, 

108 

Κουκουξέλης (ψάλτης), 41, 42, 93 

Κύριλλος (Αλεξάνδρειάς) 4, 25, 19, 8 

Κύριλλος (Ιεροσολύμων) 10, 34 

Κύρος (έπίσκ.) 22, 67 

Μικραγιαννανίτου 

Κωνσταντίνος (ό έξ Άγχιάλου) 42 

Κωνσταντίνος (Βεστός ό καί Γρανάτος) 

59, 2 

Κωνσταντίνος (Μαγουλάς) 41 

Λαμπαδάριος (Μουσικοδιδάσκαλος) 41, 

81, 1 

Αουρέντιος (Ιερομόναχος) 19, 11 

Λεόντιος (έπίσκ. Νεαπόλεως Κύπρου) 49, 

13. 14, 34 

Λεόντιος (πρεσβύτερος) 14, 19 

Λέων 59, 4 

Λέων (ό Σοφός) 4, 125 

Λουκάς 8, 1 

Μακάριος 8, 1, 55, 11 

Μακάριος (Αιγύπτιος) 8, 120, 10, 34, 20, 

31, 22, 10, 27, 3, 41, 35 

Μακάριος (Κορίνθου) 4, 120 

Μακάριος (Ιεροδ. Πάτμιος) 48, 10, 11 

Μανσσσής (βασιλεύς Ίουδαίας) 52 

Μάξιμος 20, 8 

Μάξιμος (άγιος) 8, 120, 121, 10, 34, 12, 

32,18,22,40.49, 55. 67, 71, 29, 9, Π, 

30, 2, 55, 6, 11, 25, 57, 58, 68, 45, 10 

Μάξιμος (ίερομ. Πελοποννήσιος) 5, 1, 2, 

53, 1 

Μάξιμος (σοφώτατος) 19, 4 

Μάρκος 8, 1 

Μάρκος (άββάς) 8, 170, 8, 120, 123, 125, 

10, 39, 40, 41. 42, 43, 44 

Μάρκος (άγιος) 10, 34, 29, 3, 45, 10 

Μάρκος (ασκητής) 4, 98 

Μάρκος (Εφέσου) 4, 32, 34 

Μάρκος (επίσκ. Μεθώνης) 4, 33 

Μάρκος (δσιος) 55, 8 

Μελέτιος 4, 29, 

Μελέτιος (άγιος, ομολογητής δ Γαλησιώ* 

της) 4, 6 

Μελέτιος (Συρϊγος ό Κρής) 4, 8, 24 

Μελέτιος (ομολογητής) 47, 4 

Μητροφάνης (Ιερομ.) 29, 14 

Μητροφάνης (μοναχός) 30, 3, 4 

Μητροφάνης (ρήτωρ) 96, 3 

Μιχαήλ (Σύγγελος) 49, 18 

Μιχαήλ (Ψελλός) 22, 73, 74, 23, 59, 1 

Μπαλάσιος (Ιερεύς) 41 

Μπαλάσιος (νομοφόλαξ Μ. Εκκλησίας) 90 

Μωύσής (άββάς) 8, 115, 116, 10, 34, 44, 2 

Νείλος 4, 98, 

Νείλος (άββάς) 8, 130 

Νείλος (άγιος) 4, 26, 10, 34, 19, 2, 22, 

34, 57, 65, 55, Π, 57, 67, 69, 70, 71, 

45, 10, 17 

Νείλος (μοναχός) 22, 71, 75 

Νείλος (5 Μυροβλήτης) 4, 67 

Νείλος (δσιος) 8, 104 

Νεόφυτος (ό "Εγκλειστος) 4, 86 

Νεόφυτος (Καυσοκαλυβίτης) 40, 54 

Νήφος (άγιος) 29, 7 

Νήφων (οσιος) 54, 32 

Νήφων (Ιερομ. έν "ΑΟφ) 4, 3 

Νικήτας 80, 5 

Νικήτας ό Στηθάιος 4, 99, 22, 63, 47, 6 

Νικηφόρος (Βλεμμίδης) 99 

Νικηφόρος (μονάξων) 4, 90 

Νικηφόρος (μοναχός) 8, 130, 18, 22, 5 

Νικηφόρος (Ξανδόπουλος) 20, 28 

Νικόδημος (ό Αγιορείτης) 4, 42, 67, 109, 

74, 2, 79 

Ξένος (Κορώνης) 93 

Παΐσιος (οίκ. Πατριάρχης) 4, 151 

Παλλάδιος 8, 121, 22, 14, 23 

Παλλάδιος (σχολιαστής) 4, 128 

Πάμφιίι,ος 22, 48, 49 

Παντολέων (διάκονος) 14, 9 

Παντολέων (χαρτοφύλαξ καί αρχιδιάκο¬ 

νος) 49, 33 

Πατρίκιος 44, 6 

Πατρίκιος (άββάς) 11, 3 

Πατρίκιος (Προύσης) 10, 34 

Παύλος 8, 1 

Παύλος (έπίσκ. Μονεμβασίας) 10, 29 

Παύλος (μοναχός, Ξηροποταμίτης) 74, 3 

Πέτρος 43 

Πέτρος (Αλεξάνδρειάς, άγιος) 4, 91 

Πέτρος (Δαμασκηνός) 8, 1, 32, 33, 18, 

19, 2. 20, 58, 25, 2. 29, 8, 14, 58, 10 

Πέτρος (Λαμπαδάριος) 92, 93 

Πέτρος ό Μανσούρ 4, 19 

Πέτρος (μοναχός) 20, 24 

Πέτρος (μουσικοδιδάσκαλος) 91, 92 

Πέτρος (οσιος) 8, 53 

Πρόκλος (άρχιεπίσκ. Κωνσταντινουπόλεως) 

69, 8, 9, 10. 11 

Πρόχορος (διάκονος) 14, 103 

Ραιδεστινός 41 

Σάββας (δσιος) 44, 6 

Σαμωνάς (αρχιεπίσκοπος Γάζης) 4, 18 

Σειράχ 22, 31 

Σεραφείμ (ιερομ.) 53, 2 

Στέφανος (άββάς) 55, 11 

Στέφανος (άγιος, δ νέος) 45, 9 

Στέφανος (μητρ. Νικομήδειας) 22, 67 

Στέφανος (δ Σαβαΐιης) 8, 62 

Συμεών (άγιος) 22, 31 

Συμεάιν (γέρων) 43, 13 

Συμεών (δ ευλαβής) 4, 95, 58, 5 

Συμεών (Θαυμαστού ορούς) 4, 112, 65, 13 

Συμεών (Θεσσαλονίκης) 20, 29 

Συμεών (Λογοθέτης) 77, 2 

Συμεών (μητρ. Εύχαΐτων) 18, 20, 57, 22, 7 

Συμεών (μοναχός) 13, 15 

Συμεών (0 νέος Θεολόγος) 4, 46, 47, 73, 

8, 64, 97, 98, 103, 113, 18, 19, 2, 22, 

6, 29, 12, 14, 57, 1, 40, 1, 18, 28, 

43, 1, 44, 13, 45, 10, 47, 4 

Σωφρόνιος (Ιεροσολύμων) 20, 34 

Σωφρόνιος (πατρ. Καινσταντινουπόλεως) 

4, 42 

Ταράσιος (Κωντσντινουπόλεως) 4, 125, 14, 

25, 69, 22 

Φιλήμων (άγιος) 44, 14 

Φιλήμων (δσιος) 19, 5 

Φίλιππος 59, 1, 9 

ΦΛόθεος (Ιερολογιώτατος) 48, 9 

Φιλόθεος (πατρ. Κωνσταντινουπόλεως) 4, 

142, 57, 64, 65. 48, 7 

Φιλόθεος (Σιναΐτης) 67, 4 

Χουρμούζιος (μουσικοδιδάσκαλος) 81, 1, 

2, 92 

Χρύσανθος (Ιεροσολύμων) 4, 23 

Χρυσάφης 41, 42 

Χρύσιππος (πρεσβύτερος) 49, 2 

Χωνιάτης 4, 119 

Ψελλός (Μιχαήλ) 11, 7 

Ώσηέ (προφ.) 22, 38 
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*Αντώνιος 32, 18 

Άνϊώνιος (Ιερομ.) 13, 32, 3 

Αρσένιος (ίερεύς) 16 

Αρσένιος (μονότροπος) 39, 3 

Γσλακτί(ί)ν (Ιερομ. έ| Ίωαννίνων) 40 

Γεράσιμος 27, 1 

Δαμασκηνός (Ιερομόναχος) 111, 112 

Διονύσιος 30, 54 

Διονύσιος (ίεροδιάκονος) 33, 5 

Διονύσιος (ιερομ. Ζακύνθιος) 74, 75 

Διονύσιος (Καλλιουπολίτης, ιερομ.) 53 

Διονύσιος (μοναχός) 37, 7 

Έπιφάνιος (μοναχός) 85 

Θεόκλητος (Ίβηρίτης) 53, 13 

Ιάκωβος Νεασκητιώτης 4 

Ιγνάτιος (Ιερομ ) 58, 4 

Ιερεμίας 19, 10 

Ιωάννης (Δούκας, Νεοκαισαρείτης) 11, 3 

Ιωάννης (μοναχός) 103 

Ίωάσαφ (μοναχός) 25, 2 

Καλλίνικος 73, 6 

Καλλίνικος (Ιερομ.) 49 

Κοσμάς (ταπεινός) 5 

Κυριάκός (μοναχός) 13 

Κύριλλος (μοναχός) 30, 1, 7 

Λεόνχιος (Κύπριος, μοναχός) 14 

Μακάριος (μοναχός) 104 

Μακάριος (Πάτμιος) 38, 10, 11 

Ματθαίος (πνευματικός) 20, 59 

Νάρκισσος (μοναχός) 105 

Νεοκαισαρείτης (κακογράφος) 11, 3 

Νικηφόρος (Ιερομ.) 82, 3 

Παρθένιος (Ιερομ.) 77, 3 

Σεραφείμ (μοναχός) 10, 35, 5, 102 

Συμεών (καλλιγράφος, Σάμιος) 98 

Σωφρόνιος 21, 4, 53, 2 

Φιλόθεος (ό εκ Πάργας) 38, 9 

Χαράλαμπος (μοναχός) 114 

Χριστόφορος (μοναχός) 31 

Κατάλογος χειρογράφων κωδδ. Κυριάκου Άγιας “Άννης δβΟ^γ' 

ΠΙΝΑΞ ΑΦΙΕΡΩΤΩΝ ΚΩΔΙΚΩΝ 

Αγάπιος (ιερομ.) 28, 3 Λαυρέντιος (πνευματικός) 11, 3 

Ακάκιος (Ιεροδ.) 13 

Άνθιμος (ίερεύς) 8, 129 Μακάριος (ίεροδ. Πάτμιος) 38, 10, 11 

Άνθιμος (ιερομόναχος) δ, 57, 71, 35, 

35, 109 

Αρσένιος (ό από Γαλατά) 7 

Βενέδικτος (Ιερομ.) 39, 7 

Γρηγόριος (μοναχός) 19, 12 

Δαμιανός (μοναχός, έξ Άγραφων) 9 

Δανιήλ (Ιερομ.) 22, 2 

Αημήτριος (Αβραάμ, μερτζενές) 82, 3, 

Διονύσιος (Άγιαρτεμίτης) 13 

Διονύσιος (Ιερομ.) 75 

Διονύσιος (Ιερομ., Κσλλιουπολίτης) 58, 10 

Έπιφάνιος (μοναχός) 85 

Θεοφάνης ό Κουφός 83, 2 

Ιωσήφ (Ιερομ.) 29, 15 

Καλλίνικος (ιερομ.) 28, 3 

Καλλίνικος (ίερεύς) 19, 12 

Μελέτιος (ίεροδ. Σίφνιος) 32, 18 

Μελχισεδέκ (ίεροδιάκονος) 15 

Μητροφά.νης (δσιος) 22, 76 

Νεόφυτος (μοναχός) 17 

Νικόδημος (Δίκαιος, Άγ. Άννης) 44 

Όνούφριος Κύπριος (μοναχός) 19, 12 

Πσρθένιος (* Αγιαρτεμίτης) 30, 54 

Παρθένιος (γέρων) 27, 5 

Ραφαήλ (πνευματικός) 11, 3 

Σάββας (πνευματικός) 11, 3 

Σεραφείμ (μοναχός) 102 

Συμεών 13 

Συμεών (Ιερομ.) 77, 8 

Σωφρόνιος 13 

Φιλόθεος (ίερολογιώτατος, ό Ικ Πάργας) 

38, 9 

Χριστόφορος (μοναχός) 31 
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ΠΙΝΑΞ ΚΤΗΤΟΡΩΝ 

Δαβί,δ (μοναχός) 31 

Διονύσιος (ίΐρομ., Κα?>.λιουπολίτης) 58, 

10 

Διονύσιος (ρήτωρ) 52 

Κύριλλος (Μακρόπουλος, Ιεροδιάκ.) 107 

Λαυρέντιος (ίερομ.) 32, 18 

Μακάριος (μοναχός) 62, 3 

Νεόφυτος (μοναχός) 17 

Χριστόφορος (μοναχός) 01 

ΠΙΝΑΞ ΚΕΧΡ0ΝΙ2ΜΕΝΩΝ ΚΩΔΙΚΩΝ 

Άριθ. κώδ. Χρονοίιονία Άριθ. κώδ. Χρονολογία 

11 1356 60 1755 

23 1582 56 1775 

10 1601 (0' μέρος κοοδικος) 61 1780 

30 1602 83 1780 

35 1605 49 1785 

38 1612 6 1791 

53 1614, 1640 101 1804 

18 1621, 1622 103 1812 

32 1632 82 1815 

27 1633, 1663 81 1819 

25 1640 73 1821 

20 1642 4 1844 

2 1662 111 1879 

13 1668 113 1879 

40 1680 87 1882 

16 1688 102 1895 

3 1731 105 1913 

5 1743 104 1913, 1920 

57 1750 85 1919 

8 1751 114 1920 

ΝΕΚΡΟΛΟΓΙΑΙ 

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΚΟΥΖΗΣ (1872-1961) 

Σοβαράν ΰπέστη απώλειαν ή ελληνική Ιατρική, αλλά και ή ελληνική 
επιστήμη γενικώτερον διά του ^θανάτου του καθηγητοίί Άριστοτέλους Κοΰζη, 
επισυμβάντος την ΙΤΉ^ Τανουαρίου 1961. Διότι οΰτος, πέραν τής Ιατρικής 
έπιστήμης, διά τής μεγάλης ίδίςι ελληνομα'θείας του ενεβάθυνεν όσον ολίγοι 
εις τά άδυτα του άρχαίου ελληνικού κόσμου και άνερευνών κυρίως την εις 
την Τατρικήν επίδοσιν των αρχαίων Ελλήνων έγεΰθη δαψιλώς των Όείων 

ναμάτων τής ελληνικής παιδείας και άπέβη άλη·θινος άνθρωπος κατά την των 
*Ελλήνων άντίληψιν. 

'Ο Αριστοτέλης Κοΰζης έγεννήθη εν *Αθήναις τφ 1872. Μετά τάς 
εγκυκλίους σπουδάς ενεγράφη εις τό Πανεπιστήμιον Αθηνών και εγένετο 
διδάκτωρ τής Ιατρικής Σχολής αύτοΰ. Μετέβη έν συνεχείρ: εις Γαλλίαν καΐ 
Γερμανίαν πρός συμπλήρωσιν των σπουδών του, τφ δέ 1902 εις ήλικίαν 30 

ετών εγένετο ΰφηγητής τής 'Ιστορίας τής Ιατρικής εν τή *Ιατρική Σχολή 
“Αθηνών, την οποίαν πρώτος οΰτος συστηματικώς έδίδοξεν, άποβλέψας 
κυρίως εις τήν μελέτην και εξαρσιν τής συμβολής τής αρχαίας ελληνικής 
“Ιατρικής εις τήν καθόλου πρόοδον τής “Ιατρικής επιστήμης. 

Διότι και προ του “Αριστοτέλους Κούζη, ήδη άπο τής ίδρΰσεως τοί) 

Πανεπιστημίου, εδίδαξαν έν αΰτφ ιστορίαν τής “Ιατρικής άλλοι τε και οί 
“Αναστάσιος Λέκκας, “Αντώνιος Βιτσάρης, “I. Βοΰρος, Κ. Πρινάρης και Π. 

Κυριάκός, αλλά πάντες οΰτοι παρέργως μόνον ήσχολήθησαν περί αυτήν, διδά¬ 

σκοντες και άλλα μαθήματα. Πρώτος δμως συστηματικός μελετητής αλλά καί 
διδάσκαλος αυτής ύπήρξεν άναμφισβητήτως δ “Αριστοτέλης Κοΰζης, δστις 
κάτοχος τής “Ιατρικής επιστήμης άΙ}Λ και βαθύς γνώστης των τής αρχαίας 
ελληνικής “Ιατρικής, παρουσίασεν εΰθΰς από του 1922 σημαντικά; εργασίας 
άναφερομένας εις τήν “Ιατρικήν των αρχαίων και είδικώς εις τήν μελέτην 

διαφόρων νόσων, ως του καρκίνου, τής έχινοκοκκιάσεως, τής ελονοσίας και 
άλλων. 

Τόση ήτο ή εις τήν ελληνικήν ιατρικήν προσήλωσίς του, ώστε ή μελέτη 
έκείνης προσείλκυσε καθόλου χό ένδιαφέρον του. Τοΰτου ένεκα κατέλιπε τήν 
άσκησιν του Ιατρικού έπαγγέλματος καΐ άφωσιώθη είδικώς είς τήν μελέτην 
και έρευναν τής αρχαίας ελληνικής ιατρικής. “Εμελέτησε τούς αρχαίους 'Έλνλη* 

ΕΠΒΤΗΡΙΣ ΕΤΛΙΡΕΙΛΣ ΒΥ2ΛΝΤ1ΝΩΝ ΣΠΟΥΔ£2Ν *ΕΤΦ{ Λ' 3έ 
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νας Ιατρούς, κατέφυγεν εις σ-υγγραμματα εις την αραβικήν συντεταγμένα, των 
οποίων τά ελληνικά πρωτότυπα δεν εσώθησαν, μετέφρασεν έργα παλαιά, έ|έ- 

δωκεν έργα αρχαίων και Βυζαντινών ιατρών και καθόλου είπεΐν έπετελεσεν 
εργον μέγα, οπερ και τον "διον άνέδειξεν καΐ ΰπηρεσίαν μεγίστην προσέφε* 

ρεν εις την επιστήμην και μάλιστα τήν έλληνικήν. 

Τό εργον τού τοΰτο έκτιμήσασα ή Ιατρική Σχολή τοΰ Πανεπιστημίου 
Ιξέλεξεν τούτον τδ 1921 τακτικόν καθηγητήν εις τήν έδραν τής Ιστορίας τής 
Πατρικής, τήν όποιαν αληθώς ελάμπρυνεν επί μακράν σειράν ετών. 

Αί Ιπιστημονικαί του Ιργασίαι αποτελούν σημαντικωτάτην συμβολήν εις 
τήν πλήρη άποκατάστασιν τής ιστορίας τής Ιατρικής καί άναδεικνύουν τον 
*Αριστοτέλην Κουζην εις μεγάλον εργάτην αυτής, τιμοΰν δέ εξόχως τό Πανε- 

πιστήμιον καί τήν ελληνικήν επιστήμην. Συνιστοΰν δε εργον ανυπολογίστου 
αξίας, δπερ θά παραμείνη ώς ιερά παρακαταθήκη προς καθοδήγησιν των 
*Ελλήνων ιατρών ανεξαρτήτως εϊδικότητος προς τήν άστείρευτον πηγήν 
τοΰ ελληνικού πνεύματος, τής αρχαίας ελληνικής και βυζαντινής ιατρικής 

φιλολογίας. 
Ό μεταστάς ίδρυσε, διωργάνωσε και επλουτισε διά δωρεών τήν Βιβλιο¬ 

θήκην τής Ιατρικής Σχολής. Μετ’ άφθαστου επιστημονική; κατανοήσεως 
παρέσχε εις τήν υπηρεσίαν τής Πατρικής τας στηλας τοΰ παρ αυτοϋ απο 
τοΰ έτους 1905 μέχρι τοΰ 1922 Ικδιδομένου επιστημονικού ιατρικού περιο¬ 

δικού «Αρχεία Πατρικής και Βιολογίας». Εις τά τεύχη τοΰ περιοδικού τού¬ 

του είδον τό φως πλήθος επιστημονικών εργασιών, όλων σχεδόν των κλάδων 
τής Ιατρικής, τών οποίων οί εργάται άνεδείχθησαν άργότερον χάρις και είς 
τήν πολύτιμον ειδικήν του συμβολήν εις τους κυριωτερους εκπροσώπους τής 

Ιλληνικής Ιατρικής επιστήμης. 

Πλήν του επιστημονικού του έργου ή κοινωνική του δράσις ά>ς *Υπουρ· 

γοΰ τής 'Υγιεινής τώ 1936 καί ώς ιδρυτοΰ τοΰ Άντικαρκινικοΰ Πνστιτού- 

του, τήν οποίαν κληροδοτεί είς τάς έπιγενομένας γενεάς τών Ελλήνων ιατρών, 

αποτελεί παράδειγμα προς μίμησιν και οδηγεί εις τήν αληθινήν κατανόησιν 
τοΰ προορισμού τοΰ άνθρώπου επι τής γης. Ή χριστιανική ψυχή του έπό- 

νεσε τήν αθλιότητα καΐ τήν εγκατάλειψιν τών έκ τής επαράτου, χρονιάς και 
ανιάτου νόσου πασχόντων συνανθρώπων του, τοΰ καρκίνου, καΐ εις τήν 
σωτηρίαν τούτων αφιέρωσε τήν ζωήν του! Έγκαταλείπων τον κόσμον τού¬ 

τον άφίνει τό Νοσοκομε’ιον « Ό "Αγιος Σάββας » ού μόνον ώς πρότυπον 
"Ιδρυμα προς νοσηλείαν και θεραπείαν τών πασχόντων, άλλα καΐ ώς πηγήν 
χριστιανικής αγάπης και αλληλεγγύης, εχι δε και ως εστίαν παραμυθίας και 
ψυχικής άνατάσεως τών πασχόντων. Υπήρξεν ευτυχής, διότι εσχε συμπαρα¬ 

στάτην εις τό κοινωνικόν εργον του σύζυγον αξίαν καί Ικανήν νά κατανοήση 
και βοηθήση τοιοΰτον μεγαλόπνοον εργον. Ή μεγάλη ψυχή του θά περιί- 

πταισι καΐ θά καθοδηγή εις τήν οδόν τής επιστήμης, τής αγάπης, τοΰ 
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άλτρουϊσμοΰ, τής αΰταπαρνήσεως προς παρόρμησιν τοΰ άνθρώπου εις άνω- 

τέραν ψυχικήν άνάτασιν καί έπιτέλεσιν κατά τήν επίγειον ζωήν τοΰ πραγμα¬ 

τικού προορισμού του 
Καθηγ. ΚΩΝ2Τ. I. Μ0ΥΤ0ΥΣΗ2 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ΑΡΙ2ΤΟΤ. ΚΟΥΖΗ 

α'-εις Πρακτικά Ακαδημίας *Αθηνών 

Ό Κοραής ώς ιατρός, ΠΑΑ, 8 ( 1933 ), σ. ( 71) · (93 )■ 
Παρατηρήσεις είς άνακοίνωσιν τοΰ *Αντ. X. Χατζή, Νέος Κώδιξ Στεφάνου 

τοΰ Άλεξανδρέως, 8 (1933), σ. 382. 

Εεδ πιαηιΐδαΓίΐδ ιηέάιο&μχ ιηέάιίδ ά’ΑάαπιμηΙ 0ογ&7· —1· ΤΓδάη- 

οΗοηε, 8 (1933), σ. 371-377. 

Εεδ ηι&ηαδΟΓίίδ πιέάίοαυχ ίηέθίΐδ ά’Αάμιη&ηΙ Οοταγ. — II. Αηοίοπε 
10x163 πιέάίο&μχ §:γ0Ο3, 9 (1934), σ. 158 - 164. 

^α61ςιι63 οοπδίάόΓαΙίοπδ ευτ Ιεδ ΐΓ&άμοΙίοπδ βη §·γ60 ά€8 οευντβδ πίθάί- 
Ο2ΐΐ0δ ΟΓΪθηΙμΙθδ €ΐ ρΓίη0ίρ&ΐ6ΐη6ηΙ: δατ Ιβδ άβαχ ΓπαηαδΟΓίΙδ άε Ια 
ΐΓειάαοίίοιι ά’ιιη ίτΆΪίέ ρεΓδαη ρμχ ΟοπδΙειπίίη Μεΐίΐιηίοΐίδ, 14 

{ 1939), σ. 205-220. 

Περί Ππποκράτους επί τή 2400π επετηρίδι τής γεννήσεως αΰτοΰ, 15 (1940), 

σ. 313-318. 

ΤΗε λνηηεπ Ιχ&άίΐίοη ο£ Ιΐιε τνο^1^δ οί ί,^ο Ηιε ΐαίΓΟδορΙιίδΙ, 19 {1944), 

σ. 170- 177. 

ΤΗε ηιεάίο&Ι χνοτίε ο£ Κοιη&ιιοδ £ΐοοοΓάίη§: Ιο Πιε Υαΐΐοαπ Οτεείζ οοάεχ 

280, 19 (1944), σ. 162-170. 

Ι^0δ οεαντεδ ιηέάίε&ΐεδ άε ΝίαέρΗοΓε ΒΙέπιιηγάέδ δείοη Ιεδ πιαηιΐδαΓίϋδ 

εχΐδί&πίδ, 19 (1944), σ. 56-75. 

ΤΗε ΑροίΗεΓ&ρευΙία ο£ ΤΗεορΗίΙοδ 3θ€θΓάιη§; ΐΗε ΕαμΓοηΙί&η Οοάεχ, 

ρΐιιί. 15, 19 (1944), σ. 35-45. 

ΜείΓοθοΓα’δ λνοτΗ « οη ΐΗε ίεηαίηίηε άίδεαδεδ οί ΐΗε τνοιπΗ » &€θθΓ(3ίη§: 

ΐΗε Ογ€0Η εοάεχ 75, 3 οί ΐΗε Ι,αμΓεπΙίαη ΕϊΗγ^γυ, 20 (1945), σ. 

46-68. 

Λόγος τοΰ Προέδρου τής Ακαδημίας Άριστοτέλους Π. Κούζη εκφωνηθείς 
κατά τήν πανηγυρικήν συνεδρίαν τής 28'Πς Δεκεμβρίου 1946. Αΐ μετά 
τήν ιδρυσιν τοΰ Βασιλείου τής Ελλάδος πρώται άρχαί υγειονομικής 

1 Περί τον έργου τοΰ *Αρ. Κούζη πρβλ. τά Πρακτικά *Ακαδ. Αθηνών 7, 1932, 

οπού τά τής δεξιώσεως αύτοΰ έν τή Άκαδημίςι, οσ. 106 · 108. Προσφώνησις τοΰ 

προέδρου Α. X. Βουρνάζου, σσ. 108 - 113. Λόγος περί τοΰ έργου τοΰ Άριστοτέλους 

Κούζη υπό Έ μ μ. Εμμανουήλ, σσ. 113 - 130. Άντιφώνησις τοΰ Ά ρ. Κούζη, 

Τί Ιπετέλεσεν ή άρχαία ελληνική επιστήμη είς θεμελίθ)σιν τής Ιατρικής. 
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πολιτικής και 6ρν«νώσεως τής δημοσίας υγείας έπΙ τή βάσει των ανέκ¬ 

δοτων χειρογράφων πρακτικών του Ίατροσυνεδρίου, 21 (1946), Γ' 
Λόγοι, σ. 61 · 91. 

Λόγος του Προέδρου τής Ακαδημίας *Αριστοτέλους Π. Κουζη εκφωνηθείς 
κατά την πανηγυρικήν συνεδρίαν τής 2815 ’Οκτωβρίου 1946, 21 {1946), 

Γ' Λόγοι, σ. 39-48· 

ΕΙσήγησις του Προέδρου τής *Ακαδημίας Αθηνών *Αριστοτ6λους Π. Κούζη 
« διά την απονομήν του χρυσοΰ μεταλλίου αυτής εις τάς Ενόπλους Δυ¬ 

νάμεις τής χώρας», 21 (1946), Γ' Λόγοι, σ, 51-53. 

Εισήγησις του Προέδρου τής *Ακαδημίας Αθηνών Άριστοτέλους Π. Κούζη 
εις την π?νατωνικήν εορτήν, 21 (1946), Γ' Λόγοι, σ. 16·18· 

Περί τής ΰγιειονομικής υπηρεσίας του στρατού κατά τον υπέρ ανεξαρτησίας 
αγώνα, 21 ( 1946), Γ' Λόγοι, σ. 1-15. 

δοιηο ίηίοΓιηαΙίοπδ οη Αηίιοηγ Ρ7Γοροιι1θ3 &§ ρΗγδίαιαη 3η<1 οη 
1113 8ηΐ3ΐ1 ηοΙίοο: « Περί μέτρων καΐ σταθμών » αςαοτθιη^ ίίιε οοάοχ 
877 οί Ιΐιο Ι56Γΐ2ΐη Μοη&5ϊ6Γ7 οη Μοαηί Αίΐιοε αηθ ίΐιο Γοά. ηιοά. 

^τ. 27 οί Ιΐιβ Ναίΐοηαΐ Ιί^Γατ^ οί Υίοηπα, 21 (1946), σ. 9-18. 

Προσφώνησις προς τήν Εθνικήν Αποστολήν των Κυπρίων, 21 (1946), σ. 

351 - 353. 

Προσφώνησις κατά τήν υποδοχήν του *Ακαδημ. Γρηγ. Παπαμιχαήλ, 21 

(1946), σ. 202-205. 

Προσφο^νησις κατά τήν υποδοχήν του "Ακαδημ. Μαν. Καλομοίρη, 21 (1946), 

σ. 264-269. 

Προσφώνησις κατά τήν υποδοχήν τού Άκαδημ. Κωνστ. Ρωμαίου, 21 

(1946), σ- 138-140. 

Προσφώνησις κατά τήν υποδοχήν τού ακαδημαϊκού Σωτηρ. Σκίπη, 21 

(1946), σ. 56-64. 

Λόγος επί τή άναλήψει τής προεδρίας τής *Ακαδημίας *Αθηνών, 21 (1946), 

σ. 3-9. 

Λόγος επί τή παραδόσει τής Προεδρίας [τής ’Ακαδημίας], 22 (1947), 

σ. 1-2. 

Παρατηρήσεις είς τό παρουσιασθέν υπό τού Σπ. Δοντά σύγγραμμα τών Γ. 

Παπανικολάου καΐ ΗβΓ^εΓί: ΤΓδίιΙ « Περί τής διαγνώσεως τού καρκί¬ 

νου τής μήτρας», 22 (1947), σ. 219-220. 

Τά ανέκδοτα ετι Ιατρικά χειρόγραφα τού *Αδαμαντίου Κοςαή. Σειρά Γ'- 

Σειρά Δ', 22 (1947), σ. 92-109. 

Παρουσίασις τού βιβλίου τού Θ. Δημητριάδου, «Ώτορινολαρυγγολογία », 

27 (1952), σ. 229. 

Προσφώνησις κατά τήν υποδοχήν τού τακτικού μέλους Γεωργίου Θ. Φωτει¬ 

νού, 29 (1954), σ. 347-352. 

Νεκρολογίαι 565 

Παρουσίασις τού βιβλίου τού Γ. Παπανικολάου, ’Άτλας άποφολιδωτικής 
κυτταρολογίας, Νέα *Υόρκη 1954, 29 (1954), σ. 274-277. 

Παρατηρήσεις έπΙ τού υπό τού Γ. Πωακείμογλου παρουσιασθέντος βιβλίου 
τού Χρήστου Σολομωνίδου: «'Η ιατρική στή Σμύρνη», 30 (1955), 

σ. 387. 

Παρουσίασις τού βιβλίου τού Γεωργ. Δαίκου : « Ή θεραπευτική τών λοιμώ¬ 

ξεων », 30 (1955), σ, 352 ■ 353 [εις τό κείμενον τό όνομα: Γ. Αράκον], 

Αγ6(:60. Α' Όο5 0311363 οϊ <163 5Ϊ§:ιΐ63 <163 ιτίΒΐμάΐεβ αί^Γΐίεδ. Β' ϋεδ 03ΐι- 

868 61: θ68 5ί£:η63 (168 Ιη3ΐ3(ϋ63 θίΐΓΟΠίφΐ168, ΐΓα«1ΐΐϊ1:8 άΐΐ £:Γ60 Ρ3Γ 

Ιο Πγ Αάαιηαηί: 0ογ37» ριιΒΗέδ ά’αρΓ68 Ιε πιαηιΐΒΟΓΪί: Νο 191 άε Ια 
ΒίΒΗοίΒεςπε ΟοτΆγ εη Οίιίο, ρατ ΑτιβΙοΙε Ρ. Κοΐΐδίδ. « Πραγματεϊαι 

τής "Ακαδημίας "Αθηνών », τ. 13, αρ. 1. Έν Άθήναις 1948, σ. 1 -107. 

Γαληνού, τών εις τό περί χυμών 'Ιπποκράτους υπομνημάτων βιβλία Γ'. Κεί¬ 

μενον κατά τον κώδικα 5491 τής "Εθνικής Βιβλιοθήκης τών Παρισίων 
και Σχόλια υπό "Αδαμάντιου Κοραή. Εισήγησις "Αριστοτέλους Π. 

Κούζη. «Πραγματεϊαι τής "Ακαδημίας Αθηνών», τ. 16, άρ. 1, Έν 
Άθήναις 1952, σ. 1 -175. 

β'- βίς 'Επετηρίδα Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών 

Παρατηρήσεις επί τινων ανεκδότων ιατρικών κωδίκων τών βιβλιοθηκών τής 
Ευρώπης και καθορισμός ένίων τούτων, ΕΕΒΣ, Υ', σ. 375-382. 

Τό ανέκδοτον έτι ιατρικόν έργον τού Ανδρειωμένου, Τ', σ. 383-386. 

Τό «περί τών εν οδούσι παθών» έργον Νεοφύτου τού Προδρομηνού, Ζ', 

σ. 348 - 357. 

Δύο θεραπευτικοί δδηγίαι τού Μαγιστριανού «Περί θεραπείας λεπρών» 

κατά τον ελληνικόν κώδικα ΧΕΥ τής Βιέννης, Η', σ. 312-315. 

Τό «περί ούρων» έργον τού "Ιωάννου επισκόπου Πρισδριανών, Γ, σ. 

362 ■ 382. 

ΕΥΛΟΓΙΟΣ ΚΟΥΡΙΛΑΣ 

Τήν 21^'’ Απριλίου 1961 άπεβίωσεν αίφνιδίως έν Στρατονίκη τής Χαλ¬ 

κιδικής ό επίσκοπος Κορυτσάς και άλλοτε καθηγητής τής 'Ιστορίας έν τφ 
Πανεπιστημίφ Εύλόγιος Κουρίλας. 

Οΰτος εγεννήθη εν Κορυτσξ τό 1880, μεταβάς δέ έκ νεαράς ηλικίας εις 
Άγιον "Όρος έκάρη μοναχό; έν τή *Ι. Μονή Φιλοθέου, παρά τφ έκεϊ μονά- 

ζοντι πρεσβυτέρφ άδελφφ του. Ακολούθως δ" έγένετο άδε?>.φός τής Ί. Μο¬ 

νής Μεγίστης Λαύρας. Τό 1901 άπεφοίτησε τής έν Κωνσταντινουπόλει 
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Μεγάλης Σχολής τοΰ Γένους, μετά τετραετίαν δ* εστάλη εις Αθήνας διά νά 
σίϊουδάση Φιλολογίαν καΐ Θεολογίαν. Διέτριψε περιοδικως εις την μονήν τής 
μετάνοιας του, διετέλεσε δέ και γυμνασιακός καθηγητής εν Άθήναις (1915* 

1923) και πρωτεπιστάτης τής Ί. Κοινότητας τοϋ "Ορους (1930-1931). Τό 
1935 εγένετο διδάκτωρ τής Φι?.οσοφικής Σχολής Αθηνών, τό αθτό δ“ έτος 
επροτάθη ως καθηγητής του Πανεπ. Θεσσαλονίκης. Μετά διετίαν εξελέγη 
■δίτο τοΰ Οικουμενικοί θρόνου επίσκοπος Κορυτσάς, τής Εκκλησίας τής γεί- 

τονος άναδειχθείσης Αυτονόμου. Ήτο δ* έντριβέστατος τής αλβανικής φιλο¬ 

λογίας και γλώσσης και βιβλιόφιλος εκ των ολίγων, ώστε νά καταρτίση 
βιβλιοθήκην άξιολογωτάτην, ής μέρος εμεινεν εις τήν Κορυτσάν, άλλο φυλάσ¬ 

σεται εις τήν Μ. Λαύραν και άλλο εις τό Ψυχικόν Αθηνών, δπου κατφκησε 
μετά τήν εξωσίν του υπό των Αλβανών, επισυμβάσαν τό 1939, δτε ή χώρα 

αυτή κατεπατήθη υπό των φασιστών *Ιταλών. 

Ή εκλογή του εις τό Πανεπιστήμιον Αθηνών (1942-1949) δεν έγέ- 

νέτο διά τής κανονικής διαδικασίας και έπροκάλεσε σάλον εν τή Φιλοσοφική 
Σχολή. Θά ήτο προτιμότερον τότε νά ΐδρυθή Έλληνοαλβανικόν *Ινστιτοϋτον 
και V* άνετίθετο εις τον Κουρίλαν ή διεΰθυνσις επι ψιλφ τίτλφ καθηγητου. 

*Ως συγγραφευς 0 Κουρίλας υπήρξε πολυγραφώτατος, πλήν ουχΙ μεθο¬ 

δικός, ακριβής ή συνεπής προς εαυτόν. Ή εν γένει πολυπράγμων πολιτεία 
του και εν *Αγίφ "Ορει και ενταύθα εκίνει έκάστοχε ζητήματα, εξεδηλοΰτο 

δέ ή άντίθεσις διά λιβέλλων, φυλλαδίων κ.ά'. 

Υπήρξε συνεργάτης των «Ηπειρωτικών Χρονικών», τής «Θεολο¬ 

γίας», τής ήμετέρας Επετηρίδας και πολλών άλλων περιοδικών. Χρήσιμος 
θά ήτο άν είχε καταρτισθή πίναξ των εκεϊ και των αυτοτελών δημοσιευμάτων 
του. Ή χρήσις αυτών πρέπει νά γίνεται πάντοτε μετά προσοχής καΐ κατόπιν 
διασταυρώσεως των ύπ'· αΰτου παρεχόμενων άφθονων π?^ηροφοριών. 

Πάντως υπήρξεν Ικ των τελευταίων πολυγράφων λογιών αρχιερέων 
μοναχών του Οικουμενικοί θρόνου (επόμενος των Σάρδεων Γερμανοί, 

Ηλιουπόλεως Γενναδίου, Κυδωνιών Αγαθάγγελου καΐ ΕΙρηνουπόλεως Κων¬ 

σταντίνου), των άκολουθοΰντων άξιομίμητον παράδοσιν των μεγάλων μορ¬ 

φών της Όρθοδοξίας, τήν ένασχόλησιν μέ τά Γράμματα. 

Ν. Β.Τ. 

ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΑ ί 

ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΣΗΜΕΙΩΣΙΣ : Ή Έπετηςις κρίνει βιβλία τά δποϊα τη άποστέλ- 

λονται προς τοΰτο, μόνον έφ’ δσον ή διβύθυνσις τοΰ περιοδικού κρίνει τοΰτο σκόπι' 

μον ή δυνατόν, χωρίς ή αποστολή των αντιτύπων νά ύποχρεοΐ αΰτήν προς τοΰτο. 

Επιφυλάσσει δ’ ή διεΰθυνσις είς έαυτήν τό δικαίωμα νά δημοσιεΰη κρίσεις συνερ¬ 

γατών τής ΕΕΒΣ καΐ έπΙ μή άποστελλομένων συγγραμμάτων κ.ά. δημοσιευμάτων. 

Ν.Β.Τ. 

Ηβηνίοα ΡοΙΗβνί, ΙηίΗα Η-(^'ίηηοηΐ,Μ Εο61&ήα& Οταββαβ, νοί. I 
Α-’Ζ. αΐΐά άβΐ ναϋοαηο, ΒίΜΐοίββα ΑρΟδίοΙΐοα ναϋοαηα ^960 
(8ΐΐίάί 6 Τ&$α 211), 8ο μέγα, σσ. ΧΧνΐΙΙ-{-^^0· 

Έφ* δσον συστηματοποιούνται αί βυζαντινοί φιλολογικαι σπουδαί, 

καθίσταται φανερόν δη μάς χρειάζονται βοηθήματα διευκολίνοντα τήν ερευ¬ 

νάν και τήν μελέτην. *Από μακροί χρόνου εγένετο λόγος περί συντάξεως των 
“Απαρχών τής επιστολογραφίας, χωρίς τοΰτο νά έπιτευχθή μέχρι σήμερον- 

Προκειμένου περί τής Ύμνογραφίας, απαραίτητον ήτο διά πάντα μελετητήν, 

εξαίρέτως τον επιθυμούντο νά εκδώση υμνογραφικά κείμενα, νά υπάρχη 
αλφαβητικός πίναξ των απαρχών των τροπαρίων, ειρμών, ο’ίκων κλπ. ΰμνο· 

γραφικών τεμαχίων. Τούτο έν μέρει έπετυγχάνετο διά τής από τοΰ 1955, 

είς τήν ιδίαν σειράν (δίαάΐ ε Τεβίί Νοε 180, 181) δημοσιευσεως τών Ιηί- 
ΐία Ρ&ΐΓΐιιη του π. Χρυσοστόμου Β^ιατ, δ όποιος άπέβλεψεν Ιδίφ εις τήν 
ρητορικήν, περιέλαβεν όμως καΐ υμνογραφικά κείμενα, καθώς καί διά τής 
από τοί 1957 δημοσιευσεως τών απαρχών των οϊκων καί κοντακίων του 
Ρωμανού ΰπό τοΰ μαθητου μου Ν. Α. Λιβαδάρα (Ρωμανού "Υμνοι, τόμος 
Γ', μέρος Α', σσ. τλβ'-υκε'). Άλλ* ή κάλυψις τής όλης ανάγκης δεν έπε¬ 

τυγχάνετο διά τών δυο ώς άνω εξαίρετων εργασιών. “Άλλως τε υπήρχε το 
προηγοΰμενον τής έκδόσεως τών απαρχών τής Λατινικής *Υμνογοαφίας .{ υπό 

ναΐΛδδο, 1906.1908). 

Τδού νυν δτι ή από ετών εργαζόμενη επί τής καταρτίσεως τών απαρ¬ 

χών τών υμνογραφικών κειμένων τής Ελληνικής Εκκλησίας υφηγήτρια τοί 
Πανεπιστημίου τής Ρώμης δίς Εητίοα ΚοΠίεη, μελετήσασα ήδη θέματα 
σχετικά μέ τήν βυζαντινήν λόγιαν καί δημώδη ποίησιν, καΐ ευδοκίμως γνω¬ 

στή έκ τών παλαιογραφικών και φιλολογικών της εργασιών, μετά μακράν καί 
πολΰπονον προσπάθειαν, ου μόνον εφερεν εις πέρας τήν σύνταξιν τοί έργου 
διά τά μέχρι τοΰ 1958 δημοσιευθέντα κείμενα, άλλ’ έκυκλοφόρησεν ήδη από 
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τοί 1960 τον πρώτον τόμον (κοιΐ ^δη τό 1961 κυκλοφορεί καΐ δ δεύτερος) 

έκ της δλης τετράτομου εργασίας. Ό πρώτος τόμος περιλαμβάνει τάς άπαρχάς 
(ίπίΐί&} δσαι αρχίζουν από τά πρώτα εξ μόνον γράμματα του ελληνικοί 
αλφαβήτου { α · ζ ) καΐ ετυπώθη μετά φιλοκαλίας και άκρας επιμελείας, συνή* 

θους εις την σειράν αυτήν του Βατικανού, 

*Αφΐδρωμένος εις τον νυν άκρον αρχιερέα *Ι(οάννην ΚΓ', άρχεται διά 
λατινιστί συντεταγμένου προλόγου προς τον αναγνώστην, τον όποιον ακο¬ 

λουθούν συντομογραφίαι καΐ βιβλιογραφία, έκ τής οποίας δείκνυται οτι ή 
συγγραφεύς έχρησιμοποίησε τάς καλυτέρας εκδόσεις λειτουργικών βιβλίων 
τής Ανατολικής Εκκλησίας καΐ πάσαν προσιτήν είς αΰτήν εκδοσιν ΰμνογρα- 

φικών κειμένων εις σειράς (Ρ.Ο·. Μί§·π6 π-χ.), περιοδικά, αυτοτελείς εκδό¬ 

σεις- Οΰτω π.χ. Ιγένετο χρήσις των εκ χει/φων θησαυρισθέντων καΐ μέχρι 
του 1958 ΰποδειχθέντων εις τήν Νέαν Σιών ή τον Εκκλησιαστικόν Φάρον 
(Ταμεϊον *Εκκλ. ποιήσεως) εκ χει/φων κωδίκων άγιορειτικών ή παρισινών 
ίδιοι υπό του άειμν. Σωφρονίου Ευστρατιάδου. Φυσικά άπεκλείσθησαν τά 
μεταβυζαντινά ΰμνογραφικά κείμενα (φυλλάδες). 

ΕΙς τά προλεγόμενά της ή ΡοΠΐοΓΐ έρμηνεόει τόν τρόπον των παρα¬ 

πομπών, φθάνει δέ μέχρι τής λεπτομέρειας νά σημειώνη τό μέτρον τών 
προσφδιακών κειμένων, ηρωικόν (Η) είτε ιαμβικόν (ί). Ουτω βλέπομεν βτι 
σχολαστικώς σημειοΰνται και αί παραλλαγαι τών απαρχών καΐ πάσα αναφορά 
είς τά κείμενα καΐ τών κοινότερων τροπαρίων. Έσημειώθησαν και αί έμμε¬ 

τροι ακροστιχίδες, μολονότι τούτων πρέτιιει νά γίννΐ Ιδιαιτέρα συναγωγή. 

Διά τό υπό τής σεμνής ’Ιταλίδος επιστήμονας άναληφθέν έπιμελέστατον 
και πολύμοχθον έργον, μόνον χάριτας καΐ ευγνωμοσύνην εχομεν νά έκφρά- 

σωμεν. Εκτός τής πρακτικής του σημασίας, παρατηρώ δτι τούτο ευκολύ¬ 

νει κατά τινα τρόπον καΐ τήν λημματογραφίαν τής βυζαντινής ποιήσεως, 

δηλονότι είναι μία τών προϋποθέσεων διά τήν σύνταξιν γλωσσάριου τής 

μεσαιωνικής ήμών γλώσσης (τής λόγιας). Όφείλομεν ευγνωμοσύνην είς τούς 
άποφασίσαντας τήν σύνταξιν και εκδοσιν τών απαρχών τής 'Ελληνικής 
'Υμνογραφίας, εύχόμεθα τήν ταχεϊαν άποπεράτωσιν τής τυπώσεως (και τήν 
εις τον τέταρτον τόμον προσθήκην παραρτήματος 1959-1962) καΐ γενικώς 
τήν εναρξιν τής συστηματικής εκδόσεως τών Ελλήνων ΰμνογράφων. Είς τήν 
προσπάθειαν αυτήν τόσον ή Σχολή τής Ρώμης δ'σον καΐ ή του Παλέρμου 
άνέλαβον ήδη πρωτοβουλίας διά τήν εκδοσιν τών Ίταλιωτών ΰμνογράφων, 

είς τάς όποιας δυνάμεθα νά συμβάλωμεν καΐ από ελληνικής πλευράς εΰχαρί- 
στως, διαθέτοντες νυν εν *Αθήναις τήν πείραν τής εκδόσεως τών "Υμνων 
Ρωμανού τοϋ Μελφδοϋ. 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Β. ΤΩΜΑΔΑΚΗΣ 
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ΒβνίΙίοΙά ΙΙηδίη, Οα8 ΖβίίαΙΙβτ Ιΐ(.8ίίηίαη8, ΒβΗίη, εκό. ^Vαι^^^ άβ 
Οηιιββτ, τόμος 1960, σελ. XVI 539 μετά 11 χαρτών παί 16 

παρεν^έτων πινάκων εΙκόνων. 

'Η εποχή τοϋ Πουστινιανοϋ εξακολουθεί νά κινή τό ενδιαφέρον τών 
ιστορικών, θά έξακολουθή δέ πάντοτε νά κινή τό ενδιαφέρον αυτών, ενεκα 
τών άφθονων επιτευγμάτων και τών πολλών συναφών προβλημάτων, ατινα 
προβάλλουν αείποτε ζωντανά διά τήν πολιτικήν, τήν θρησκευτικήν, τήν 
δικαιοδοτικήν, τήν στρατιωτικήν, τήν διοικητικήν και πάσαν άλλην δράσιν 
τοϋ μεγάλου βυζαντινοί αΰτοκράτορος. *Η προσωπικότης του Πουστινιανοϋ, 

τοϋ ακαμάτου και έργατικωτάτου, τοϋ ΰπομονητικοϋ καΐ καρτερικοί καΐ 
μεγαλοφυοίς, ένίοτε όμως και κενοδόξου μονάρχου, τοϋ οποίου ή δράσις 
συνεπληροϋτο άρμονικώτατα διά τής επικουρίας τής συζύγου του Θεοδώρας, 

αποτελεί και θά έξακολουθή ν* άποτελή πάντοτε πρόβλημα, ώς πρόβλημα ήτο 
αϋτη και διά πολλούς συγχρόνους του και μεταγενεστέρους του ιστορικούς, 

όσους τουλάχιστον εξ αυτών διέσωσαν μέχρις ήμών ού μόνον τά μεγάλα προ¬ 

τερήματα αλλά καΐ τά ελαττώματα τοϋ ήγεμόνος. *Η δ* εποχή τοϋ *Ιουστι· 
νιανοϋ έν τφ συνόλφ της, ώς εποχή κατ’ εξοχήν άναχωνεύσεως καΐ άναδι- 

πλώσεως τών δυνάμεων τοϋ βυζαντινοί κράτους, θεμελιώσασα τήν περαι¬ 

τέρω ένδοξον Ιστορικήν διαδρομήν τής αυτοκρατορίας καί ΰφ’ ώρισ.μένας 
επόψεις προσδιορίσασα τήν τύχην αυτής έν τή καθόλου ίστορίςι τοϋ ανθρω¬ 

πίνου πολιτισμού, είναι εποχή αποφασιστική και σταθμός μέγας, όστις είναι 
και θά είναι πάντοτε άξιος διονυχιστικής άνερευνήσεως καΐ προικκτικής 
μελέτης. 

Ό βυζαντινολόγος καθηγητής κ. Β. Ρα5ίη τοϋ Πανεπιστημίου τής 

Κολωνίας, από μακρών ετών ασχολούμενος μέ τήν μελέτην τών προβλημά¬ 

των τής εποχής τοϋ *Ιουστινιανοϋ, αφοί παλαιότερον έδημοσίευσεν είδικω- 

τέρας τινάς συναφείς μελετάς καΐ προσφάτως μακρόν άρθρον περί τοϋ Προ¬ 

κοπίου, τοϋ συγχρόνου τοϋ Ιουστινιανού ιστορικοί, εν τή έγκυκλοπαιδείςι 
τών Ραπίγ ■ λΛ^ί8δοτν&, παραδίδει νϋν εις τήν δημοσιότητα τόν πρώτον τόμον 
τοϋ αναγγελλόμενου μεγάλου, τετράτομου, έργου του περί τής εποχής τοϋ 
*Ιουστινιανοϋ, έργου συνθετικοί τοϋ άπεράντου υλικοί καΐ κριτικοί έν τφ 
συνόλφ του. Κατά τό διάγραμμα δπερ ό συγγραφεύς παρέχει έν τφ προλόγφ 
τοϋ έκδοθέντος πρώτου τόμου, οί δύο πρώτοι τόμοι τοϋ έργου του θά περι- 

λάβουν έκθεσιν τής πολιτικής τοϋ Ιουστινιανού και τής διεξαγωγής τών 
πολέμων αΰτοΰ, οί δέ δύο τελευταίοι τόμοι θά περιέχουν άνάλυσιν τών λνΟΐ- 

πών βιοτικών εκδηλώσεων τής έρευνωμένης εποχής. 

Τό δλον έργον, και κατά τήν προαγγελίαν τοϋ συγγραφέως και κατά τήν 
μορφήν ΰφ* ήν εμφανίζεται ό ήδη δημοσιευθείς πρώτος τόμος, ακολουθεί 
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μέθοδον άπηλλαγμένην μονοπλεύρων θετικιστικων ή υλιστικών κατευθύν¬ 

σεων, προσηρμοσμένην δέ μάλλον προς τάς αξιώσεις της καθαυτό «πολίτι¬ 

κης» ιστορικής ερεΰνης. Διάχυτος είναι οΰτω εις τό εργον ή αντίλη'φις του 
σ., δτι, ώς πάσαν Ιστορικήν έποχήν, οΰτω και την εποχήν του *Ιουστινια- 

νοΰ δεν δυνάμεθα νά άνερευνώμεν μέ μεθόδους «πρωθυστέρας», λ.χ. « άστι- 

κάς» ή «μαρξιστικός», ά?νλά μόνον μέ μέθοδον προσιδιάζουσαν εις την 
συγκεκριμένην ιστορικήν περίοδον, ήτοι, εις την συγκεκριμένην περίπτωσιν 
τής εποχής του *Ιουστινιανοΰ, μέ μέθοδον άνερευνώσαν τήν πολιτικήν ιδεο¬ 

λογίαν τής ιστορικής ταΰτης περιόδου· Τήν μέθοδον δ* αυτήν ακολουθεί μέ 
π?,ήρη συνέπειαν ό σ, ήδη από του ενταύθα άναγγελλομένου πρώτου τόμου, 

έν ώ ανά πάσαν σελίδα διαφαίνεται ή σημασία ήν δ σ. αποδίδει εις τήν 
πολιτικήν ώς θεωρίαν καΐ ώς πράξιν κατά τήν άνάλυσιν των προβλημάτων 
άτινα συζητεϊ. 

*0 εκδοθείς πρώτος τόμος διαιρείται εις τέσσαρα τμήματα. 

Τό πρώτον τμήμα (σελ, 1 ■ 78) περιέχει τήν Εισαγωγήν, Ιν ή εκτίθε¬ 

ται ή από των αρχαιότερων χρόνων επιβληθεΐσα ιστορική ρωμαϊκή παράδο- 

σις, ή έπιβίωσις καΐ περαιτέρω άνάπτυξις του ιμπεριαλιστικού ρωμαϊκού 
πνεύματος από των ρωμαϊκών χρόνων μέχρι του Τουστινιανοΰ. ’Έκφρασιν 
του πνεύματος αυτού αποτελεί ή τάσις προς ενωσιν *Ανατολής και Δύσεως, 
ή τάσις προς άνασύστασιν τής ρωμαϊκής αυτοκρατορίας ώς συνόλου, ή τάσις 
ήτις ήνωσε τον Ιουστινιανόν και τήν Θεοδώραν εις τήν πολιτικήν των προσ¬ 

πάθειαν, ήτις καθιέρωσε τό μεγαλοπρεπές βάθρον έφ* οΰ εθεμελιώθη ή 
περαιτέρω μακραίων πορεία τού βυζαντινού κράτους. Τό ιμπεριαλιστικόν 
αυτό πνεύμα δπερ ενεσάρκωσαν δ *Ιουστινιανός και ή Θεοδώρα είχε τάς 
ρίζας του είς τήν Ρώμην, αλλά και εις τήν προαγωγήν τής τεχνικής και εις 
τήν άνάπτυξιν τής διοικητικής δργανώσεως και είς τήν επιβολήν τής ανατο¬ 

λικής άντιλήψεως περί βασιλέως* θεού, πάντα δέ ταύτα εν συνθέσει και προς 
τήν χριστιανικήν κοσμοθεωρίαν, ώς ή σύνδεσίς αΰτη έπετεύχθη κατά τούς 
χρόνους τού Μ. Κωνσταντίνου. Ή τοιαύτη δέ σύνθεσις κοσμικών καΐ θρη¬ 

σκευτικών στοιχείων άπέκτησε ρυθμόν ταχύτερον κατά τήν περίοδον τών 
χρόνων άπο τού Μ. Κωνσταντίνου μέχρι τού Ιουστινιανού καΐ τής Θεοδώ¬ 

ρας, τών δύο τούτων ανθρώπων, οϊτινες, κατά τον σ. ( σελ. 79) ήσαν άνθρω¬ 

ποι δπως καΐ αναρίθμητοι άλλοι άνθρωποι από σάρκα καΐ αίμα, άλλα και 
μορφαί μή επαναλαμβανόμενοι συχνά είς τό καθημερινόν θαύμα τής ανθρώ¬ 

πινης προσωπικότητος. 

Τό δεύτερον τμήμα (σελ. 79-121) περιέχει έκθεσιν τών άφορώντων 
είς τήν καταγωγήν τού Ιουστινιανού, τήν μόρφωσιν, τήν εξωτερικήν εμφά- 

νισιν και τον χαρακτήρα αύτού, ώς και άνάλυσιν τής μορφής τής Θεοδώρας. 

Κατά τον συγγραφέα, οί δύο ούτοι άνθρωποι καί σύζυγοι πρέπει να συλ- 

ληφθούν Ινιαίως, ίνα γίνη δντιληπτόν τό μεγαλεϊον τής προσπάθειας και 
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τών επιτευγμάτων των. *0 *Ιουστινιανός, τού οποίου ο συγγραφευς δίδει 
λεπτομερή τήν προσωπογραφίαν, έχει άνατραφή είς τό συγκεντρωτικόν και 
ρωμαιοκρατούμενον πνεύμα δπερ κυριαρχεί εις τήν αυλήν τού θείου του 
“Ιουστίνου. Είναι εργατικός εις τό επακρον, αύτοκυριαρχεϊται, είναι ταχύς, 

επίσης είναι κοινωνικός και καλής διαθέσεως είς τόν κύκλον του. “Έχει, 
φαίνεται, θεολογικήν καΐ νομικήν μόρφωσιν, είναι κάτοχος τών προβλημά¬ 

των τής εξωτερικής πολιτικής, τής διπλωματίας καΐ τής διοικήσεως, έχει επί¬ 

σης τήν μεγάλην ικανότητα τής επιλογής τών καταλλήλων προσώπων διά την 
κατάλληλον εργασίαν. Ό προσανατολισμός του είναι δυτικός ■ λατινικός, 
είναι δμως δ ίδιος και φανατικός χριστιανός, άμφότερα δέ τά χαρακτηρι¬ 

στικά του ταύτα ανακύπτουν εις πάσαν εκδήλωσιν, ιδιαίτατα δ* είς τήν νομο¬ 

θεσίαν του, ήτις διατρέχεται από τήν άρχαϊστικήν ρωμαϊκήν τάσιν του και 
από τό πνεύμα τής αγνής ορθοδοξίας του. Συντηρητικός, αποβλέπει εις την 
νομοθεσίαν του καΐ ώς είς μέσον προπαγάνδας τού ρωμαϊκού προσανατολι¬ 

σμού του, χωρίς όμως νά διστάζη νά έπιφέρη καί μεταβολάς υπό τήν έπιρ- 

ροήν τής διδασκαλίας τών νομικών τής σχολής τής Βηρυττού (σελ. 89 επ.). 
Καίτοι δμως έν γένει άνήρ ισχυρός, έν τούτοις έπηρεάζεται αποφασιστικώς 
από τήν θέλησιν τής συζύγου του Θεοδώρας, τής προσωπικότητας τής 
δποίας δ σ. παρέχει μακράν άνάλυσιν εν τφ βιβλίφ του (σελ. 98 · 121), ανά- 

λυσιν άναγκαίαν, ίνα κατανοήσωμεν ετι καί αυτόν τούτον τόν Ιουστινιανόν, 
εάν πιστεύσωμεν τόν Προκόπιον, καθ’ δν οι δύο σύζυγοι ούδέν έπραττον 

άνευ κοινής αυτών συμφωνίας. 

Τό τρίτον τμήμα τού βιβλίου (σελ. 122*244) είναι τό κατ’ Ιξοχήν 
σημαντικόν, ώς περιέχον άνάλυσιν τής έννοιας τού Ιουστινιάνειου κράτους 
άλλα και τής εναντίον τού αύτοκράτορος άσκηθείσης κριτικής. Εις τό τμήμα 
τούτο δ σ. αναλύει τήν νομικήν θεμελίωσιν τού ϊηιροπιιιη τού “Ιουστινια¬ 

νού ώς αύτοκράτορος ταυτίζοντας εν εαυτφ και τήν άντίλη·ψιν τού βασιλέως 
ώς ηγεμόνας έλέφ Θεού. Ή τελευταία αΰτη άντίληψις καθιερώνει τήν χρι¬ 

στιανικήν πίστιν τού αύτοκράτορος ώς ιδιαιτέραν αξίαν εις τον καθολου 
πνευματικόν εξοπλισμόν τής έννοιας τής μοναρχίας εις τό βυζαντινόν κρά¬ 

τος. 'Η πρωτοδυναμία τής χριστιανικής κοσμοθεωρίας είναι εμφανής οπου¬ 

δήποτε, εις τήν νομοθεσίαν και είς πάσαν άλλην εκδήλωσιν τού «ευσεβούς» 

και «^εισι»» αύτοκράτορος. Άναλύων δ* δ σ. τάς προσωνυμίας τού Ιου¬ 

στινιανού ώς αύτοκράτορος αποκαλύπτει τό πνεύμα ιμπεριαλισμού υφ ου 
οΰτος δεσπόζεται άλλά καί τήν άνύψωσίν του είς τήν άνωτάτην βαθμίδα τής 
ανθρώπινης μεγαλοπρεπείας, τής Ιγγιζούσης αύτήν ταύτην τήν έννοιαν τού 

Θεού. 
Τά χαρακτηριστικά ταύτα είναι κατά τόν σ., δηλωτικά τής επιβολής 

τής «ιδέας» τού αύτοκράτορος ώς προσώπου ύπερέχοντος τού κοινού θνη¬ 

τού. Τα χαρακτηριστικά δμως ταύτα πρέπει νά διαδοθούν καί νά γίνουν 
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πιστευτά, ίνα καταστούν άξια πραγματική. Τοΰτο δ’ είναι εργον τής πολι¬ 

τικής προπαγάνδας, τά μίσα τής οποίας, ώς ταυτα ήσκησεν δ Ιουστινιανός, 

μέ ιδιαιτέραν προσοχήν άναλΰει ό σ. (σελ- 127 έπ., 139 έπ., 146 επ.). Πρά¬ 

γματι, κατά τον σ., ό Ιουστινιανός ήσκησε την άναγκαίαν ταότην πολιτι¬ 

κήν. προπαγάνδαν, δπως αυτή ήσκήΟη πάντοτε καΐ ασκείται καΐ σήμερον εϊς 
κάθε χώραν υπό των κυβερνώντων. Ή προπαγάνδα είναι αυτή αυτή ή πολι·* 

τική εις την πραξιν, ή προσπάθεια δημιουργίας του αναγκαίου κλίματος διά 
τήν διατήοησιν τής εξουσίας έπΙ του κοινού, επί τής μάζης. Ύπό τήν επο- 

ψιν δέ ταΰτην ή προπαγάνδα αυτή είναι «.Ιπίο-ημος'», αυθεντική, εξυπηρε¬ 

τούσα τον ήγεμόνα, άλλα καΐ χρησιμοποιούμενη ύπ* αύτοΰ. 

Ειδικώτερον, όσον άφοο$ τον “Ιουστινιανόν, ή επίσημος αθτη προπα¬ 

γάνδα εκδηλώνεται εις έγγραφα, εις λόγους και πανηγυρικούς, εις τήν άπο- 

τυπωσιν των νομισμάτων, εις έπιγραφάς και παντός είδους μνημειώδη έργα, 

τέλος και πρωτίστως, κατά τον σ., εις τό νομοθετικόν του αυτοκράτορος ερ- 

γον. Εις τό νομοθετικόν εργον του Ίουστινιανοί) ό σ. αφιερώνει άρκετάς 
σελίδας (σελ. 146-168), διά νά υποστήριξή τον προπαγανδιστικόν χαρα¬ 

κτήρα τής Ιουστινιάνειου νομοθεσίας, χαρακτήρα, κατά τον σ., άναγκαΤον, 

δεδομένου ότι ή νομοθεσία ήτο αΰτή αυτή ή φωνή του αυτοκράτορος ου 
μόνον εις τήν Κωνσταντινοΰπολιν άλλα καΐ είς ολόκληρον τήν αυτοκρατο¬ 

ρίαν. Τον προπαγανδιστικόν τούτον χαρακτήρα ό συγγραφευς άνευρίσκει είς 
παντα τά βασικά νομοθετήματα άτινα ενεκαινίασεν ή εξέδωκεν 6 “Ιουστινια¬ 

νός, τον Κώδικα, τούς Πανδέκτας, τάς Νεαράς. Πάντα τά νομοθετήματα του 
“Ιουστινιανού, αι Οοπδίίΐυΐίοηεδ Οοο Αιιοίοτε, Οιππειη, Τίΐπΐ3 κ.λ.π., 

διατρεχονται, κατά τον σ., υπό τού προπαγανδιστικού πνεύματος τού αύτο· 

κράτορος. Τό πνεύμα τούτο ανακύπτει ακόμη κα) είς τήν άπαγόρευσιν τής 
ερμηνείας των Πανδεκτών, ώς καΐ εις τήν εισροήν των ηαρεμβλημάτων», 

εις τήν άναδιοργάνωσιν τής νομικής παιδείας κ.λ.π. Κατά πάσαν δέ περί- 

πτωσιν ό “Ιουστινιανός κατέχεται μέν γενικώς από τήν άρχαϊστικήν ρωμαϊ¬ 

κήν τάσιν, είς τήν νομοθεσίαν του όμως ή τάσις του αΰτη παρίσταται οιιιη 
§·Γαπο δδΐίδ, ώς γράφει ό σ. (σελ. 150), δεδομένου οη είς τό άρχαϊον 
ρωμαϊκόν δίκαιον χωνεύει καΐ δίκαιον νέον και ζωντανόν, τό δίκαιον τής 
έποχής του. 

Πλήν όμως τής τοιαύτης ώς ανωτέρω <^έπισήμου» προπαγάνδας υπάρ¬ 

χει καΐ άλλη, ή ανεπίσημος, ή ^φιλολογιχή», προπαγάνδα, εις τήν οποίαν 

ανήκει και ή άντιπολίτευσις και ή κριτική τού έργου τού αύτοκράτορος (σελ. 

168 επ.). Είς τήν φιλικήν προς τον αύτοκράτορα φιλο?ι.ονικήν προπαγάνδαν 
ανήκουν τά έργα τού “Ιωάννου Λυδού, τού διακόνου “Αγαπητού καΐ τού 
Παύλου τού Σιλεντιαρίου, είς τούς οποίους ό σ. αφιερώνει σελίδας τινάς. 

Πολύ εκτενέστερος εΐναι δμως διά τον Προκόπιον, τό εργον τού οποίου εχει 
έπεξεργασθή και ιδιαιτέρως παλαιότερον (βλ. άρθρον του είς τήν έγκυκλο- 
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παιδείαν Ραιιΐγ · \νίδεο\ν3), τού συγγραςρέως δέ τούτου προσπαθεί νά εξη- 

νήση τήν διπλήν οψιν ώς ιστορικού και ώς λιβελλογράφου (σελ. 173*226). 

*Η δεύτερα αύτη δψις τού Προκοπίου αποτελεί, κατά τον σ., τήν εκφρασιν 
τής κριτικής καΐ τής άνηπολιτεύσεως τής εποχής. Τής κριτικής δέ ταύτης 
υπάρχουν και άλλοι πλήν τού Προκοπίου φορείς, καΐ δή από τού ς·' μέχρι 
τού θ' αίώνος, ό “Αγαθίας, ό Μένανδρος, ό Εύάγριος, ό Ζωναράς, 6 Θεο¬ 

φάνης, τό έ'ργον των όποιων περιγράφει δ σ. {σελ. 227 ■ 234), διά νά κατα- 

Μζΐΐ εις τήν σκέψιν, ότι τήν τοιαύτην κριτικήν και άντίπολίτευσιν κατά τού 
έργου τού “Ιουστινιανού δυνάμεθα νά εκτιμήσωμεν μόνον, εάν τήν συσχετί- 

σωμεν προς τούς προηγηθέντας καΐ τούς μεταγενεστέρους τού Προκοπίου 
κριτικούς τού Βυζαντίου και τής πολιτικής των αύτοκραιόρων του. Είς τό 
σημεϊον δε τούτο 6 σ. αναπτύσσει ποικίλας αξιοπρόσεκτους γνώμας, εί και 
ενίοτε ούχι άνευ τίνος υπερβολής, λ,χ. δ'ταν υποστηρίζει δτι τό πολιτικόν 
Ιδανικόν τού Βυζαντίου μετεπήδησεν είς τήν τσαρικήν Ρωσίαν, ήης μέ τήν 
σειράν της, μετά τήν Ρώμην και τό Βυζάντιον, επίστευσεν είς τήν μοίραν 
της ώς κοσμοκρατείρας (σελ. 243). 

Τό τελευταΐον, τέταρτον τμήμα τού βιβλίου εΐναι επίσης μακρόν (σελ. 

245-373) και περιέχει εκθεσιν τής πολιτικής τού Ιουστινιανού καΐ των 
πολέμων του εις τήν “Ανατολήν. Είναι δέ και τό τμήμα τούτο έξόχως ενδια¬ 

φέρον, διότι άφορφ είς τήν συχνά φερομένην ώς ασθενή πλευράν τής δράσεως 
τού “Ιουστινιανού, δστις παρημέλησε τήν “Ανατολήν, κατεχόμενος από τήν 

ορμήν του προς άνασύστασιν τής αρχαίας ρωμαϊκής αυτοκρατορίας, ήτοι από 
τήν ορμήν του προς τήν Δύσιν, προς ήν και έ'ρριψε τό βάρος τής δλης: του 
δραστηριότητος. Ό σ. υποστηρίζει (σελ-246 έπ.) δτι δ “Ιουστινιανός — 

ακολουθών τήν ρωμαϊκήν πολιτικήν εν σχέσει προς ,τήν “Ανατολήν, ώς ή 
πολιτική αύτη είχε διαμορφωθή από τού Πομπηΐου μέχρι τού “Αναστασίου 
— ή θέλησε μέν νά κατακτήση την Δύσιν αλλά νά διατηρήση άλώβητον καΐ 
τήν “Ανατολήν, τούτο δ* άποδεικνύουν πλήν άλλων καΐ ο! περσικοί πόλεμοι 
ούς διεξήγαγε. *Η έξιστόρησις δέ τών πολέμων αυτών, ώς και των λοιπών 
πολέμων τού “Ιουστινιανού είς τήν “Ανατολήν γίνεται εν συνεχείφ ύπό τού 
σ. μέ πάσαν λεπτομέρειαν, έπιφυλασσομένης είς τον εκδοθησόμενον β' τόμον 
τού έργου του, τής άναπτύξεως τής πολιτικής τού “Ιουστινιανού είς τήν Δύ¬ 

σιν, τής καταστροφής τών Βανδάλων καΐ τών Γότθων καί τής γενικής κρι¬ 

τικής τού πολεμικού έργου τού αυτοκράτορος. 

'Ο έκδοθείς πρώτος τόμος, τού οποίου απλήν σκιαγράφησιν έπεχειρή- 

σαμεν ανωτέρω, δεν εξαντλεί είμή τμήμα μόνον τής δλης πολυσυνθέτου μορ¬ 

φής ήν εμφανίζει διά τον ιστορικόν ή εποχή τού “Ιουστινιανού. Ό πρώτος 
ούτος τόμος είναι δμως ήδη αρκετός, διά νά άντιληφθή δ αναγνώστης τό 
μέγεθος τής προσπάθειας, αλλά καΐ τήν ουσιαστικήν συμβολήν τού συγγρα- 

φέως είς άνερεύνησιν τής εποχής ταύτης. 
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Ή ιστορία του κ· Β. ΚυΒίη περιέχει πλήρη εκμετιχλλευσιν του ΰπάρ- 

χοντος άφθονου ΰλικοΰ και συσχέτισιν αΰτοΰ και σΰνθεσιν κριτικήν προς 
προβλήματα ιστορικά, αιώνια, αρχαία, νεώτερα ή και συγχρονα.ΈκεΙ 6* ακρι¬ 

βώς έγκειται, ως φρονώ, ή αξία του βιβλίου, ήτοι εις την θεώρησιν των 
ερευνωμενων προβλημάτων εντός πλαισίου ευρυτάτου και εις την κριτικήν 
άξιολόγησιν του παρεχόμενου υλικου μέ κριτήρια μέτρα καθαρώς ιστορικά 
άπηλλαγμένα πάσης προκαταλήψεως. Ό αναγνώστης θά εχη ασφαλώς ώρι- 

σμένας λεπτομερειακάς παρατηρήσεις, τούτο δμως είναι άναπόφευκτον προ- 

κειμένου περί έργου τοιαΰτης δλκής. “Ετι μάλλον, 0 αναγνώστης θά εχη ίσως 
καί τινας επιφυλάξεις διά τήν υπερβολικήν σημασίαν ήν δ σ. αποδίδει εις 
τον προπαγανδιστικόν χαρακτήρα σχεδόν πάσης εκδηλώσεως τής δράσεως του 
Ιουστινιανού. Και ειδικώτερον, δ νομικός, άλλα και δ ιστορικός εν γένει, 
θά έχη άρκετάς επιφυλάξεις ώς προς τον υπό του σ. εις τον "Ιουστινιανόν 
άποδιδόμενον προπαγανδιστικόν χαρακτήρα τής νομοθεσίας του ή καΐ ώς 
πρός τήν μικράν σημασίαν ήν δ σ. φαίνεται άποδίδων εις τήν συμβολήν του 
ελληνικού “ ανατολικού στοιχείου εις τήν άναχώνευσιν καΐ τελικήν διαμόρφω- 

σιν τής ιουστινιανείου νομοθεσίας. Έν τοΰτοις, και τά θέματα ταΰτα, καί- 
τοι μεγάλα καθ* Ιαυτά Ιστορικά ζητήματα, φαίνονται μικρά Ιν σχέσει πρός 
τήν ύπό του σ. συνολικήν σύλληψιν του έργου του "Ιουστινιανού καΐ τής 
εποχής του, σύλληψιν καθολικήν έξ Ιπό-ψεως τής γενικής πολιτικής του Βυ¬ 

ζαντίου, εις άνερεύνησιν τής οποίας φαίνεται κυρίως άποβλεπων δ σ. διά του 
βιβλίου του. Τό δλον βιβλίον είναι πράγματι περισσότερον « πολιτική ιστο¬ 

ρία» ή ιστορική άναδίφησις και άνερευνησις. Πολιτική ιστορία, άναλΰουσα 
πάσαν λεπτομέρειαν εντός των πλαισίων των μεγάλων πολιτικών καΐ πολιτι¬ 

στικών προβλημάτων, μαρτυρούσα δέ πόσον δ σ. είναι κάτοχος των προβλη¬ 

μάτων αθτών είδικώς διά τόν φ' αιώνα άλλα και τής σημασίας των διά την 
παγκόσμιον ιστορίαν μέχρι των ήμερων μας. Πολιτική ιστορία, ής ή συνέχι- 

σις και άποπεράτωσις μέχρι και του τετάρτου τόμου είναι Ιδιαζόντως ευ¬ 

κταία, πρός μείζονα διαφώτισιν τής ιστορικής περιόδου των χρόνων του 
"Ιουστινιανού και πρός συναγωγήν συμπερασμάτων ώς πρός τήν σημασίαν 
τής περιόδου ταυτης διά τήν περαιτέρω μακραίωνα διαδρομήν τής ιστορίας 
τής βυζαντινής αυτοκρατορίας. 

ΠΑΝ. I. ΖΕΠΟΣ 
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Αημητρίου Σ, Γ χί νη, *Επιτίμον διδάχτορος της Νομικής Σχολής του 

Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Νομικόν πρόχειρον ποιη’&εν και συντα- 

χ^έν εις απλήν φράσιν ύπό τον πανιερωτάτον και ίλλογιμωιάτου Επι¬ 

σκόπου Καμπανίας κυρίου κυρίου Θεοφίλον τον εξ'Ιωαννίνων (1788), 

κριτική ^κδοσις μετά εισα^ω^'^ς και ευρετηρίων πινάκων (Παράρτημα 

τής ^Επιστημονικής *βπετηρίόος τής Σχολής Νομικών καΐ ΟΙκονομικών 

*Επιστημών τον Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης), 1960, σελ. ν'-\-362, 

Ό γνωστός βυζαντινολόγος κ. Δημ. 2. Γκίνης είχε τήν εΰτυχή έμπνευ- 

σιν νά προβή είς νέαν κριτικήν εκδοσιν του κειμένου του «Νομικού Προχεί¬ 

ρου » του επισκόπου Καμπανίας Θεοφίλου, προτάσσων ταυτης εκτενή εισα¬ 

γωγήν περί τοί3 επισκόπου τουτου και του έργου του. Ήτο δ* ή εμπνευσις 
ευτυχής, διότι τό Νομικόν Πρόχειρον είναι σημανηκωτάτη συλλογή εκκλη¬ 

σιαστικών και νομικών διατάξεων, ευρέως χρησιμοποιηθεϊσα άνά τόν υπό¬ 

δουλον χριστιανικόν κόσμον από τής έν έτει 1788 συντάξεως της. Ή συλ¬ 

λογή δμως αΰτη, ώς άποδεικνόει δ κ. Δ. Γκίνης, έσχε τήν κακήν τύχην νά 
έκδοθή τό 1887 έν Κωνσταντινουπόλει ΰπό τοί5 Έλ. Ταπεινού και του Κ. 

Βασιλειάδου κατά τρόπον δλως άξιόμεμπτον, διότι ή εκδοσις εκείνη Ι'γινεν 
δχι μόνον άθελήτως άλλα και ήθελημένως λανθασμένη, τών εκδοτών απαλει- 

"ψάντων πάσαν φράσιν δυναμένην νά παρεξηγηθή είτε υπό τοΰ άνωτάτου 
κλήρου τής ορθοδόξου Εκκλησίας είτε υπό τής τουρκικής λογοκρισίας τής 
εποχής. 

Εις τήν εκτενή του Εισαγωγήν δ κ. Δ. Γκίνης παρέχει πολυτίμους πλη¬ 

ροφορίας περί του επισκόπου Θεοφίλου καΐ τοΰ έργου του. Θεόφιλος 
κατήγετο έ| Ίωαννίνων, έκ γονέων εΰπατριδών καΐ έγεννήθη πιθανώτατα 
περί τό 1715. "Από τοΰ 1749 μέχρι τοΰ 1795, δτε φαίνεται οτι άπεβίωσε, 

διετέλεσε συνεχώς επίσκοπος τής μικράς και πτωχής παρά τήν Θεσσαλονίκην 
επισκοπής τής Καμπανίας. *Ητο άνήρ πολλής μορφώσεως, ήν είχε λάβει είς 
"Ιωάννινα και είς Κοζάνην, εις τάς άνθούσας τότε σχολάς Ιλληνικής παιδείας 
τών πόλεων αυτών. Μαθητής τοΰ Ευγενίου Βουλγάρεως, είχε και δ Θεόφι¬ 

λος τά προσόντα τοΰ μεγάλου διδασκάλου του, πνεύμα φιλελεύθερον και πεψω- 

τισμένον, μόρφωσιν εΰρεΐαν, σεμνότητα και θάρρος γνώμης, ένεκα τοΰ δποίου 
συχνάκις καθίστατο ασυμπαθής έναντι τών άνωτάτων κ?;ηρικών τοΰ Φανα¬ 

ριού. Παρά ταΰτα, ή ήθική του επιβολή άνεγνωρίζετο, ώς επίσης άνεγνωρί- 

ζετο και ή έναντι τών Τούρκων εθνική στάσις του. *0 Θεόφιλος ΰπήρξεν 
οΰτω εκ τών μεγάλων προσωπικοτήτων τής "Εκκλησίας κατά τους χρόνους 
τής Τουρκοκρατίας. Τό δε καθόλου έργον του, τό τε ποιμαντορικόν και τό 
συγγραφικόν, ΰπήρξεν όντως σημαντικώτατον. 

Τό συγγραφικόν έργον τοΰ Θεοφίλου περιλαμβάνει τό θεολογικοΰ περιε- 
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χομένου «ΤαμεΙον Όρθοδοξίας », όκτακις έκδο'θέν από του 1780 και εφεξής, 

τα εΐσέτι ανέκδοτα « Σημειώματα », τό « Κοιναριον », ώς και άλλας μικρό* 

τέρας εργασίας επί -θεολογικών καΐ νομικών δεμάτων. Κατ* εξοχήν δμως 
σημαντικόν είναι τό «Νομικόν Πρόχειρον» του Θεοφίλου, δπερ εκδίδει νυν 
ό κ. Δ. Γκίνης είς Ικδοσιν κριτικήν, τό όποιον αποτελεί σύντομον συλλογήν 
του βυζαντινόν δικαίου προς χρήσιν του κλήρου καΐ των λοιπών εφαρμοστών 
του δικαίου αΰτοΰ κατά τους χρόνους τής Τουρκοκρατίας. Φαίνεται δ’ δτι 
όντως τό Νομικόν Πρόχειρον εσχε τήν άναμενομένην άπήχησιν, χρήσιμο* 

ποιηθέν ευρύτατα κατά τον ιθ' αιώνα υπό εκκλησιαστικών δικαστηρίων, 

άτινα εις τάς αποφάσεις των συχνότατα παρέπεμπον εις τό Πρόχειρον αυτό. 

Κατά τον κ. Δ. Γκίνην τό Νομικόν Πρόχειρον συνετάχθη πιθανώτατα 
κατά τό έτος 1788, πάντως δέ προ του 1790. Συνετάχθη δέ τούτο υπό τού 
συγγραφέως του ΙπΙ τή βάσει διαφόρων βυζαντινών συλλογών, τής Έξαβί* 

βλου τού Άρμενοποΰλου, τού Συντάγματος τού Ματθαίου Βλσστάρη, των 
Ινστιτούτων τού Θεοφίλου, τού Νομικού τού Μ. Ψελλού, τής Επιτομής, 

τού Νόμου των Ροδίων, τού Μαλαξού και τής Βακτηρίας τών ^Αρχιερέων, 
εις τάς οποίας δμως δεν γίνεται υπό τού Θεοφίλου σαφής παραπομπή εις 
έκάστην διάταξιν τού Προχείρου του. Διαιρείται δε τό Πρόχειρον εις δύο 
μεγάλα τμήματα, τό Εκκλησιαστικόν και τό Νομικόν, έκαστον τών οποίων 
περιλαμβάνει πλείονα κεφάλαια (3 τό Εκκλησιαστικόν και 47 τό Νομικόν), 

περιέχοντα §ν δλφ 2185 παραγράφους γραμμένος είς άπλήν ελληνικήν γλώσ¬ 

σαν, τήν απλοελληνικήν γλώσσαν τής εποχής, μέ άνάμιξιν δμως και αρχαϊ¬ 

σμών, προδήλως υπό τήν επιρροήν τών χρησιμοποιηθέντων βυζαντινών 
προτύπων. 

*Η κριτική εκδοσις τού κ. Δ. Γκίνη γίνεται επί τή βάσει τών σώζομε- 

νων εξ χειρογράφων, πλήρη περιγραφήν τών οποίων ευρίσκει ό αναγνώστης 
εν σελ. μγ' έπ. τής ΕΙσαγωγής. *Η εκδοσις γίνεται μέ δλον τον σύγχρονον 
φιλολογικόν οπλισμόν, μέ ακρίβειαν και πλούσιον ύπομνηματισμόν. Συμπλη- 

ρούται δε διά λεπτομερών πινάκων πηγών, Ιδιωματικών και ξενικής προε- 

λεΰσεως λέξεων ώς και αναλυτικού ευρετηρίου καθ* ύλην. 

Ή άρίσιη εμπνευσις τού κ, Δ. Γκίνη δπως επανεκδώση κριτικώς τό 
Νομικόν Πρόχειρον τού Θεοφίλου ηύτύχησε νά εχη άρίστην έκτέλεσιν. Τό 
κείμενον τού Νομικού Προχείρου, άποκατεστημένον πλέον, θά βοηθήση πολύ 
τούς ασχολούμενους μέ τήν ιστορίαν τού δικαίου τής Τουρκοκρατίας. *Η 
δ’ εισαγωγή τού εκδότου μέ τάς πλούσιας αλλά και ήλεγμένας πληροφορίας 
του φωτίζει πλείονα ένδιαφέροντα προβλήματα τής ιστορίας ταύτης καΐ τής 
καθόλου έρεύνης τού μεταβυζαντινού δικαίου. 

ΠΑΝ. I. ΖΕΠΟΣ 

6*7· 1961 
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Ρωμανού τον Αΐελφόον, *'}Γμνοι. "Έκδοσίζ κριτική. Τόμος τέταρτος. 

Μέρος Αύμνοι ΛΖ' - Μ'. Μετ* εισαγωγών, αχολίων καί μεταφράσεως. 

^Αφιέρωμα εις Ν, Β. Τφμαδάκην. Σχ. 8ον μέγα, σελ. 184. *Αϋήναι 1959. 

Τό υπό τόν καθηγητήν έν τφ Πανεπιστημίφ Αθηνών Νικ. Β. Τωμα- 

δάκην Φροντιστήριον Ρωμανού, συνεχίζον τήν κριτικήν εκδοσιν τών ρωμα¬ 

νικών ύμνων (*Αθηναϊκή εκδοσις), έ'φερεν ήδη είς φως τόν τέταρτον τόμον, 

ον και τούτον άφιερουσι « τφ σεβαστφ διδασκάλω καΐ τής έκδόσεως πρωτα¬ 

γωνιστή Νικολάφ Β. Τωμαδάκη οι αυτού μαθηταί ». Τούς εν τφ τόμφ τέσσα- 

ρας ύμνους εκδίδουν οί πτυχιούχοι φιλόλογοι καί καθηγηται (κατ’ αλφαβη¬ 

τικήν σειράν) Βασιλικοπούλου *Αγνή, Δημήτραινας Γ. Δημήτριος, Κοντοσό- 

πουλος Γ. Νικόλαος, και Μιχαηλίδου Ίνώ. *Η εκδοσις, εκ πατμιακών κωδί¬ 

κων, γίνεται κατά τούς κανόνας καΐ τήν καθιερωθεϊσαν ήδη κριτικήν μέθοδον, 

καθ’ ήν τών έκδιδομένων κειμένων προτάσσεται εΙσαγωγή, συνοδεύονται δε 
ταύτα κάτωθεν υπό σχολίων και παραφράσεως εις τήν νέαν ελληνικήν, ήτις 
δεν θέλει νά εχη λογοτεχνικάς αξιώσεις και «δεν φιλοδοξεί νά άναπληρώση 
τό πρωτότυπον, άλλ* άπλώς νά βοηθήση τόν αναγνώστην εις τήν κατανόησιν 
τού κειμένου » (σ. 51). Κατά τήν σειράν τού βιβλίου, τά εκδιδόμενα κείμενα 
είναι τά έξης: 

1. ΑΖ' Κοντάκιον τών άγιων *Αηοαχ6Χων., Εκδίδει 0 Νικόλαος Γ. 

Κοντοσόπουλος (σσ. 1-36). Έκδίδεται έκ τού πατμιακού κώδικος (Ρ) 212 

(ια' αΐ.), ί£ 257ν-26θΓ (βλπ. Μ. Ναουμίδου, Ρωμανού ύμνοι, Β' μέρος Α' 

τά Κοντακάρια τής Πάτμου. Έν Άθήναις 1954, σσ· οκ' - σκα'). Έν τή 
Εισαγωγή εξετάζονται επΙ μέρους* Εκδόσεις τού "Υμνου, Προβλήματα τού 
"Υμνου, ΠηγαΙ τού "Υμνου, Μέτρον, Άνάλυσις τού "Υμνου (συντετμημέ* 

νως και άναλυτικώτερον)· *0 ύμνος άποτελεΐται έκ Προοιμίου και κδ' Οϊκων 
(στίχ. εν δ?ιφ 292). 

2. ΑΗ* Κοντάκιον εΙς ζήν Άνάληψιν τον ΚυρΙον, Εκδίδει ή “Αγνή 
Βασι?ακοπούλου (σσ. 37-79). Έκδίδεται κατά τόν πατμιακόν κώδικα (^) 

213 (ια' αΐ.), ί£ 143ν-146ν {βλπ. Μ. Ναουμίδου, έ'-ά.). Έν τή Εισαγωγή 
εξετάζονται· ΠηγαΙ και περιεχόμενον, Παράδοσις τού κειμένου, Εκδόσεις, 

*Η επιχειρουμένη εκδοσις. Ό ύμνος άποτελεΐται εκ Προοιμίου και ιη' Οϊκων 

( στίχ. έν δλφ 448 )· 

3. ΑΘ' Κοντάκιον εΙς τάς δέκα Παρΰ^ένους, Εκδίδει ή Ίνώ Μιχαη¬ 

λίδου (σσ. 81- 102). Έκδίδεται κατά τόν πατμιακόν κώδικα ( ^) 213 (ια' 
αι.), ££ 69ν - 72ν (βλπ. Μ. Ναουμίδου, ε.ά.). Έν τή Εισαγωγή έξετάζονταΓ 
Παράδοσις τού κειμένου και έκδόσεις, Χρονολόγησις και ιστορικοί υπαινι¬ 

γμοί τού ύμνου, Άνάλυσις τού περιεχομένου, Πηγαί, Σχέσεις προς άλλους 
ύμνους. *0 ύμνος άποτελεΐται έκ Προοιμίου καΐ ιη' Οϊκων ( στίχ. έν δ?ιφ 240 )· 

ΒΠΕΤΗΡΙΣ εταιρείας: ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΎΠΟΥΛΩΝ 'Βτβ; Λ' 37 
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4. Μ' Κοντάκιον ττ} έηαύρισν των Φώτων, Εκδίδει ο Δημήτριος 

Γ. Δημητραινας ( σσ. 103-182). Έκ τοϋ πατμιακοϋ κωδικός 212 (Ρ), ί£ 

147ν-149ν (βλπ. Μ. Ναουμίδου ε.ά. σσ. ρλς-'-ρλζ'). Έν τί] Εισαγωγή 
έίετάζονται* Α' Γενικά, Β' Θέμα 1. Ύπόθεσις, 2. Πεοιεχόμενον. Γ' Προ¬ 

βλήματα α) Πηγαί, β') Επιγραφή, ν' ) Θεοφάνεια ή Επιφάνεια ή Φώτα, 

δ') Χρόνος, £ ) Σχέσεις προς ετέρους υμνους. Επιδράσεις επι μεταγενεστέ¬ 

ρων κειμένων, ς-') Μέτρον, ζ') Μέλοςη') Ζητήματα τινα έκ των χειρο¬ 

γράφων, Δ' 'Αξιολόγησις α') Γραμματική - Αεξιλόγιον, β') Συντακτικόν, γ') 

Καλολογική-Αισθητική, 1. Εικόνες, 2- Προσωποποιΐα, 3. Εσωτερικός διά¬ 

λογος - μονόλογος, 4. Υποφορά-ανθυποφορά-εναλλαγή προσώπου κατά τήν 
εκφρασιν, 5. Μεταφοραί, άντιΟέσεις - επαναλήψεις - ζεύγη κτλ., 6. Κοσμητικά 

επίθετα, Ε' Κόσμος τοϋ Ρωμανοΰ, 'Γ' Χειρόγραφος παράδοσις-εκδόσεις α') 

Χειρόγραφα, β') Εκδόσεις, Ζ' 'Η παρούσα έκδοσις. Ό ύμνος άποτελεΐται 

εκ Προοιμίου καΐ ιη' Οϊκων (στίχ. εν ολω 332). 

Ακολουθούν δυο πίνακες" Παροράματα και προσθήκαι Μ' ΰμνου (σ. 

182) καΐ Περιεχόμενα Α' μέρους τετάρτου τόμου (σ. 183). 

Τοιοΰτο εν αδρότατη περιλήψει τό περιεχόμενον τοΰ μετά χεΐρας πρώ¬ 

του μέρους τοΰ τετάρτου τόμου των ύμνων Ρωμανοΰ τοΰ Μελφδοΰ, κριτι- 

κώς έκδιδομένων έν “ΑΟήναις {τό ώς παράρτημα τοϋ τόμου τουτου έκδοθέν 
δεύτερον μέρος περιέχει εναίσιμον έπι διδακτοριρι διατριβήν τοΰ Ν. Α. Λιβα- 

δάρα έπΙ τοΰ θέματος «Τό πρόβλημα τής γνησιότητας των αγιολογικών 
ύμνων τοΰ Ρωμανοΰ » και έν επιμέτρφ τέσσαρας αγιολογικούς ύμνους). Περί 

1 Είς τού; κώδικας σημεΐοΟται μέλος τοΰ ΰμνου ήχος πλ. β', διόπερ και ό 

εκδότης έπάγεχαι άδιστάκτως δη « τό μέλος τοΰ ύμνου είναι βεβαίως ο ήχος πλ. ». 

Έν τούτοις έν τφ Μηναίφ (Μ) και εις ηνας εντύπους εκδόσεις του Ωρολογίου 

σημειοΰται ώς ήχος πλ. δ'. Κατά τόν έκδότην, τούτο δύναται νά έ|ηγηθη ευκόλως 

έκ τοΰ γεγονότος δτι, τούλάχιστον κατά τούς νεωτέρους χρόνους οι δύο ούτοι ήχοι 

^χουν πολλάς ομοιότητας... »· Το αληθές είναι δτι περί τό ζήτημα των μουσικών 

τρόπων ή ήχων ή τόνων, έν σχέσει μάλιστα προς τούς αρχαίους τρόπους, κατά τούς 

νεωτέρους χρόνους ύπάρχει πολλή σύγχυσις και άοριστία (πρβλ. Ηΐα^ο Κ,ϊειιι&πη, 

Επίτομος 'Ιστορία τής Μουσικής, μετάφρ. ύπό Γ. Κ. Σκλάβου. "Αθήναι 1933, σσ. 

118-140). Έν τούτοις μεταξύ των ήχων πλ. β' κα'ι πλ. δ ουδεμία σχέσις καΙ συγ¬ 

γένεια υπάρχει ούτε ώς πρός τάς κλίμακας ούτε ώς πρός τά γένη εις τά δποΐα εκά- 

τερος ανήκει. Σχέσις τις υπάρχει μεταζΰ των δ' καΐ πλ. β' ήχων, ώς πρός τά^ λεγά¬ 

μενα ^ επείσακτα μέλη» ( Κατεπ?.άγη Ιωσήφ), έ.τομένως δέ ή σημείωσις, εις τήν 

όποιαν παραπέμπει ό εκδότης, ϊσως δίδει άφορμήν είς εύρυτέραν συζήτησιν ( Ρωμα¬ 

νοΰ τοΰ Μελωδοΰ, "Υμνοι, τομ. Β', σ. ρλς', σημ. 2 ). Τό περί των μελών των ρω¬ 

μανικών ύμνων πρέπει νά θ-εωρήται ώς έν έκ των άλυτων εισέτι προβλημάτων τής 

εκκλησιαστικής ύμνογραφίας [πρβλ. Μητροπολίτου Σερβίων και Κοζάνης Διονυ^ 

σίου, Βιβλιοκρισία, ΕΕΒΣ. ΚΗ' (1958 ), σσ. 473 -474. Ν. Α. Λιβαδάρα, Τό 

πρόβλημα ττ\ς γνησιόχητος των αγιολογικών ύμνων του Ρωμανοΰ ( Ρωμανοΰ τοΰ Με¬ 

λφδοΰ, "Υμνοι, παράρτημα τοΰ τετάρτου τόμου, Άθήναι 1959, σσ. 21-23)]. 
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τής αξίας καΐ τής σημασίας τής εργασίας χαύτης από τε επιστημονικής, φιλο¬ 

λογικής και εκκλησιαστικής λειτουργικής επόψεως ώμιλήσαμεν ήδη κρίνοντες 
τόν τρίτον τόμον τής έκδόσεως ταΰτης ίβλπ. ΕΕΒΣ ΚΗ' (1958 ), σσ. 568 ■ 
573], ενταύθα δέ κρίνομεν εύκαιρον καΐ σκόπιμον νά προσθέσωμεν τά έξης: 

Δίκαιος έπαινος οφείλεται εις τους πτυχιούχους φιλολόγους και καθηγη- 

τάς τοΰ ΰπό τόν καθηγητήν Νικ. Τωμαδάκην φίλολογικοΰ Φροντιστηρίου και 
δή καΐ τούς συνεργαζομένους εν τφ μετά χεΧρας τόμφ. Μεγάλη δέ τιμή ανή¬ 

κει εις τόν «πρωτεργάτην» και «πρωταγωνιστήν» τής επιστημονικής ταυ- 

της εργασίας και κριτικής έκδόσεως καθηγητήν, δστις ήδη κατέχει έπαξίως 
θέσιν μεταξύ των ακαδημαϊκών διδασκάλων καΐ τής Θεολογίας, διδάσκων έν 
τή Φιλοσοφική Σχολή τήν Βυζαντινήν Φιλολογίαν καΐ εισηγητής γενόμενος 
τής έν αυτή μελέτης και ερμηνείας των πατερικών καΐ δμνογραφικών κειμέ¬ 

νων τής Εκκλησίας. Ή μελέτη των πατερικών, ύμνογραφικών και λειτουρ¬ 

γικών κειμένων και ή από τούτων ώς από πρώτων πηγών καΐ απ' ευθείας 
σπουδή τής Όρθοδόξου Θεο?νθγίας ενέχει μεγίστην σημασίαν έκτος των 
άλλων καΐ διά τήν μόρφωσιν ύγιοΰς όρθοδόξου θεολογικοΰ και Ικκλνησιαστι- 

κοΰ πνεύματος, ώς ακριβώς ού προ πολλοΰ από επισήμου επιστημονικού 
βήματος διεκηρύχθη, διά στόματος διαπρεπεστάτου συγχρόνου θεολόγου, τοΰ 
Ρώσου ίερέως Γεωργίου Φλωρόφσκυ (τή 13ϊ1 Νοεμβρίου 1959 έν τή Μεγάλη 
αιθούση των τελετών τοΰ Άριστοτε?ι.είου Πανεπιστημίου, έπι τή άνακηρύξει 
αύτοΰ Ιπιτίμου διδάκτορας τής Θεολογίας). 

Έν τελεί έκφράζομεν καΐ αύθις τήν ευχήν, όπως άπροσκόπτως άχθή είς 
πέρας ή κριτική εκδοσις 61ων των ρωμανικών ύμνων, διά τής ηθικής και 
υλικής συνδρομής πάντων των όσοι δύνανται αλλά και οφείλουν νά συντρέ¬ 

χουν εις τήν πραγμάιωσιν τοιούτων εύγενών πνευματικών σκοπών, δΓ ών 
ή τε επιστήμη καΐ ή παιδεία μέγα προσπορίζονται όφελος. 

γ *0 Σερβίων καί Κοζάνης ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 

Αίκολάου Α. Α ι β α 3ά ρ α, Τό τιρόβλημα τής γνηοί,ότητος των άγιολο- 

γικών νμνων τον Ρωμανού (μετά τεααάρων άγιολογίκών νμνων), 

“Εναίσιμος εηΐ διδακτορία διατριβή, ϋηοβληϋ^εΐαα εις τήν Φιλοσοφία 

κήν Σχολήν τον “Ε&νικον και Καποδιστριακοΰ Πανεπιστημίου “Α&η- 

νών. “Α&ήναι 1959. Σχ. 8ον μέγα, αελ. 172. 

Τό υπό τόν ώς ανωτέρω τίτλον βιβλίον έκδίδεται ώς παράρτημα τοΰ 
τετάρτου τόμου τής κριτικής (Αθηναϊκής) έκδόσεως των ύμνων τοΰ Ρωμα¬ 

νοΰ καί, αποτελεί συμβολήν εις τήν λύσιν τοΰ ζητήματος τής γνησιόχητος 
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των άγιολονικων ΰμνων του Ρωμανού, τό όποιον «είναι έκ των θεμελίων 
της οριστικής έκδόσεως του εργον του μεγάλου τοΰτου "Ελ?^ηνος ποιητοΰ των 
μέσων χρόνων». Μετά τον Πρόλογον (σ. 5), την Γενικήν Βιβλιογραφίαν 
(σσ. 7-9) και τήν Βιβλιογραφίαν των εκδόσεων των αγιολογικών ύμνων 
(σ. 10), εν τή ΕΙσαγωγή εκτίθεται συντόμως ή ιστορία του προβλήματος 
τής γνησιότητος των αγιολογικών ύμνων, τό όποιον ετέθη από πεντηκονταε¬ 

τίας υπό του Ρ. και « παραμένει εις δ σημεϊον άφησεν αυτό 6 Μ&με ». 

Τό εργον διαιρείται εις δυο μέρη καΐ εις μέν τό πρώτον ό συγγραφεύς δια¬ 

πραγματεύεται «κυρίως τά γενικά χαρακτηριστικά των θεωρουμένων γνη¬ 

σίων ύμνων καΐ δσα ήδΰναντο νά βοηθήσωσιν εις τήν έρευναν », εις δέ τό 
δεύτερον « επιχειρείται ή άνά έκαστον ύμνον έρευνα προς διαπίστωσιν γνη¬ 

σιότητος ή νοθείας» (σ. 15). 

Εις τό πρώτον μέρος ( σσ- 16-55) γίνεται ελεγχος των ηερί άγιολογι- 

κών νμνων απόψεων και όιερεύνησις τών ρωμανικών μελών. Ό συγγρα- 

φευς καταλήγει εις τό συμπέρασμα δτι «...πάντες οί καΟαρώς ιδιόμελοι 
άγιολογικοΐ είναι άναμφισβητήτως γνήσιοι, περιοριζομένης οίίτω τής ερεΰνης 
ώς προς τούς προσομοίους, οίτινες είναι μεταγενέστεροι τών ιδιομέλων αύ· 

τών» (σσ. 34-35). Παρέχονται είτα τά χαρακτηριστικά τών '&εωρουμόνων 

γνησίων ύμνων, επισημαίνονται δέ κοινά εσωτερικά χαρακτηριστικά, τά όποια 
φανερώνουν τήν γνησιότητα τών ύμνων, Τοιαυτα είναι α') τό ύφος, β') ή 
γλώσσα και ή σύνταξις, γ') ή δομή, δ') ό εξωτερικός καΐ ό εσωτερικός διάλο¬ 

γος, ε') ό δογματικός οπλισμός. Τέλος δέ εξετάζεται ή ονμβολϊ} τών αγιολο¬ 

γικών κειμένων εις τό πρόβλημα της γνησιότητος τών ύμνων. Ό σ. επάγεται 

δτι «ό Ρωμανός γνωρίζει καλώς και χρησιμοποιεί χάς άγιολογικάς πηγάς... » 

(σ. 52), άλλ’ «ή αξία τών άγιολογικών πηγών προς κατατόπισιν επι τού 
θέματος τής γνησιότητος ή τής νοθείας Ινός ύμνου είναι λίαν αμφίβολος και 
συνεπώς φαίνεται τελείως άχρηστος ή μετ’ αυτών ένασχόλησις» (σ. 55). 

Εις τό δεύτερον μέρος (σσ. 56-128) εξετάζονται οΐ ύπό ελεγχον άγιο- 

λογικοΐ ύμνοι. Παρατίθεται εν αρχή πίναξ αγιολογικών ύμνων κατά μήνα 
από του μηνός Σεπτεμβρίου (αρχή τού εκκλησιαστικού έτους), 32 εν δλφ 
τον αριθμόν. Είτα ακολουθεί ή εξέτασις τών ύμνων, χωριζομένων εις τρεις 
όμάδας, είς γνησίους, εις ύποπτους καΐ είς νόθους. 

Ούτως ύμνοι άγιολογικοΐ γνήσιοι είναι οί 'Ύμνος εις Συμεών τον Στυ¬ 

λίτην, 'Ύμνος εις αγίους Αναργύρους Κοσμάν καΐ Δαμιανόν, "Υμνος εΐς 
όσίαν Ματρώναν, “Ύμνος εις τούς Τρεις Παίδας, "Υμνος είς άγιον Στέφα¬ 

νον, "Υμνος είς Μ' Μάρτυρας, Ύμνος (έτερος) εις Μ' Μάρτυρας, *Ύμνος 
εις άγιον Γεώργιον, “Ύμνος είς άγιον Τρύιρωνα, “Ύμνος είς Δώδεκα Απο¬ 

στόλους, Ύμνος είς Προφήτην Ήλίαν, “Ύμνος είς άγιον Παντελεήμονα, 

Ύμνος είς τήν άποτομήν τού Προδρόμου, Ύμνος είς άγιον Θεόδωρον, 

Ύμνος είς αγίους Πάντας. "Ητοι 16 ύμνοι, έ| ών οί 14 πρώτοι άναφέρον- 
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ται είς ακινήτους έορτάς “Αγίων τού εκκλησιαστικού έτους, οί δέ δύο τελευ¬ 

ταίοι είς κινητάς. "Απαντες οί ύμνοι είναι έκδεδομένοι κατά σειράν άντι- 
στοίχως ύπό τών Β. Ρΐί;Γ&, Ν. Β. Τωμαδάκη (Π, ΙΕ'), Ν. Α. Λιβαδάρα 
(έν Έπιμέτρφ), Ρ. Μ335, Μ. Ναουμιδου (ΠΙ, Β', Λ Δ') 1. Β. Ρΐίτ^, Κ. 

ΚηιιηΙ)3θ1ΐ6Γ (τέσσαρες κατά σειράν), Ν. Γ. Κοντοσοπούλου (IV, ΛΖ'), 

Σ. Εύστρατιάδου, "Ελ. Κ· Κυριακάκη (I, ΙΑ'), ]. Β. Ρΐίτα, Ν. Γ. Κοντο¬ 

σοπούλου (I, Ι'), ]. Β. Ρϊίΐ'α. 

Είτα Ιξετάζονται 6 ώς ύμνοι ύποπτοι χαρακτηριζόμενοι, είναι δέ οΰτοι 
οί Ύμνος εΐς άγιον Μηνάν, “Υμνος εις Ίωάννην τον Χρυσόστομον, "Υμνος 
είς τον απόστολον Φίλιππον, Ύμνος εις τον άγιον Γεώργιον, Ύμνος είς τό 
γενέθλιον τού Προδρόμου, Ύμνος είς τον άγιον Θεόδωρον. Έκ τούτων οί 
5 πρώτοι άναφέρονται είς κινητάς εορτάς τού εκκλησ. έτους, ό δέ τελευταίος 
είς κινητήν. Έκ τών ύμνων τούτων, εκτός τού δευτέρου οστις παραμένει 
ανέκδοτος (Ρ. 49), οί λοιποί έξεδόθησαν κατά σειράν άντιστοίχως ύπό τών 
Κ. Κηιηι53θ1ιθΓ, Ν. Α. Λιβαδάρα (έν Έπιμέτρφ), Κ. ΚταπιΒαοΙιεΓ, I. 
Β, ΡιΐΓ&, Ρ. Μαεΐ3. 

Ακολούθως αναλύονται καΙ κρίνονται ώς ύμνοι νό&οι 10 ύμνοι οί Ιξής' 
“Ύμνος εις τούς άγιους Κοσμάν καΐ Δαμιανόν, “Ύμνος είς άγιους Άκεψιμάν, 

*Ιωσήφ καΐ Άειθαλάν, "Υμνος είς αγίους Γουρίαν, Σαμωνάν και "Αβιβον, 

“Ύμνος εις άγιον ^Αθανάσιον, Ύμνος εις τον άγιον Ιγνάτιον, Ύμνος εις 
τον άγιον Νικόλαον, Ύμνος εις τόν άγιον Νικόλαον (έτερος), Ύμνος είς 
τον άγιον Στέφανον (έτερος ή ό εν τοΐς γνησιοις), Ύμνος είς τόν άγιον 
Βασίλειον, Ύμνος εις τόν άγιον “Ιωάννην τόν Θεολόγον. “Απαντες οί ύμνοι 
είναι έκδεδομένοι κατά σειράν άντιστοίχως ύπό τών Λυδ. Άθανασοπούλου 
(I, ΙΒ'), Ρ. Μ3,α5(;), Π. Κ. Περσιάνη ( Π, Κ'), Ν. Α. Λιβαδάρα (έν Έπι¬ 

μέτρφ), Παν. Νικολοπούλου (I, ΙΓ'), Ν. Β. Τωμαδάκη (II, ΙΖ' κα'ιΙΗ'), 

Δ. Δ. Ροΰσσα (III, ΑΒ'), Ρ. Μ£ί&5(;), Ν. Α. Λιβαδάρα (έν Έπιμέτρφ). 

Τό δεύτερον μέρος κατακλείουν τά ’^Επιλεγόμενα (σ. 128), έν οΐς γίνε¬ 

ται ό άπο?νθγισμός τού ε'ργου, καθ* δν, έπι τή βάσει εξωτερικών και εσωτε¬ 

ρικών μαρτυριών καΐ στοιχείων, άπεδείχθησαν 16 ύμνοι γνήσιοι, καθωρίσθη 
ή έκτασις τής νοθείας έπΙ 10 ύμνων, 6 δέ ύμνοι έθεωρήθησαν ύποπτοι. « Ούτω 
λύεται κατά μέγα μέρος τό δημιουργηθέν πρόβλημα, διότι άποδεικνύεται ή 
γνησιότης τού ήμισεος τουλάχιστον τών αγιολογικών δι’ άκινήτους έορτάς 
ύμνων καΐ καθορίζεται ή έκτασις τής νοθείας, διαπιστουμένων τών νόθων 
καΐ τών υπόπτων. Πιστεΰομεν ούτως δτι εύκολύνεται και ή ολη έκδοσις τού 
ποιητού. Έξ άλλου διά πληθύος επί μέρους παρατηρήσεων γλωσσικών, κρι¬ 

τικών, ιστορικών και αισθητικών προάγεται ή γνώσις τού κειμένου τού Ρω¬ 

μανού». Ταύτα επάγεται ό σ. έν τέλει τής δλης εργασίας αυτού. 

Έν Έπιμέτρφ (σσ. 129- 158) έκδίδονται ύπό τού σ. τέσσαρες αγιολο¬ 

γικοί ύμνοι, άνευ παραφράσεως: "Ύμνος ε!ς τούς άγιους ^Αναργύρους Κο- 
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ομάν καΐ Ααμιανόν [Πατμ· κώδ. 212 (Ρ), ίΡ 21γ-24γ]. Άνάλυσιν τοΰ 
υμνου βλπ. Ιν συ. 66 · 69. Ό ΰμνος δποτελειται εν Ποοοιμίου καί κθ' Οϊκων 
(στίχ. εν δλφ 354). ^Υμνος είς "Ιωάννην τον Θεολόγον [ παραδίδεται ακέ¬ 

ραιος διά τοϋ πατμ. κώδ. 212 (Ρ), ίί. 235γ - 238ι·]. Ή άνάλυσις τοι3 υμνου 
γίνεται Ιν σσ. 126- 127 του βιβ?νίου. *Αποτελεϊται εκ Προοιμίου και κζ' 
Οϊκων (εν δλφ στίχ. 220). ^Ύμνος εις τον απόστολον Φίλιππον (κώδ. Ρ. 

212, ίί. 57Γ-58ν). Άνάλυσις του υμνου γίνεται εν σσ. 100-101 τοί5 βι¬ 

βλίου. Άποτελεΐται εκ Προοιμίου και ιδ' Οϊκων (στίχ. εν δλφ 118). 
"^Υμνος είς τόν άγιον Αθανάσιον (παραδίδεται ακέραιος διά του Ρ, ίί. 

230ν-231ν). Άνάλυσις του υμνου γίνεται έν σσ. 116-117 του βιβλίου. 

Άποτελεΐται Ικ Προιμίου και ιβ' Οϊκων {στίχ. εν δλφ 101). 
Τό βιβλίον κατακλείουν Πίνακες (σσ. 159-168), Α' τύπων λέξεων καΐ 

ονομάτων, Β' ύμνων, οϊκων και στίχων συζητουμένων, Παροράματα (σ. 

169) και Περιεχόμενα (σ. 170). 

Τοιοΰτον εν συντόμφ και συστηματικίί περιλήψει τό περιεχδμενον του 
μετά χεϊρας, ώς παραρτήματος του τετάρτου τόμου των ύμνων τοί3 Ρωμανού 
της Αθηναϊκής κριτικής εκδόσεως, εκδο-θέντος τεΰχους. Ή έργασία αυτή, 
κατά τήν μετριόφρονα κρίσιν του συγγραφέως, «δίν φιλοδοξεί βεβαίως τήν 
τελικήν λυσιν του προβλήματος, άλλ* εχει ώς σκοπόν τον κατά τό δυνατόν 
καθορισμόν των άναμφισβητήτως γνησίων τουλάχιστον αγιολογικών ύμνων 
καΐ τήν καταγραφήν των χαρακτηριστικών εκείνων, οϊτινες κατά τούς άσχο* 

ληθέντας περί τό θέμα και καθ* ημάς φαίνονται ύποπτοι» ( σ. 15 )· *Η δε 
αξία τής εργασίας ταύτης καταφαίνεται εν οις ό σ. επάγεται εν τελεί τής Ει¬ 

σαγωγής τού βιβλίου" « εάν ούχι πάντα τά περιεχόμενα στοιχεία άποδεικνΰω- 

σιν επαρκώς τήν γνησιότητα ή τήν νοθείαν ενός ύμνου, πιστεΰομεν δτι άπο- 
τελούσι τούλάχιστον χρησίμους διαπιστώσεις προς περαιτέρω ερευνάν» 

(αύτ.). Συμφωνοϋμεν προς τον σ., περικλείοντες τήν ήμετέραν κρίσιν είς τά 
δρια τής μετριοφροσύνης αυτού. 

Εύκαιρον όμως κρίνομεν εν τελεί τού παρόντος νά θίξωμεν ζήτημα, 

δπερ φρονούμεν δτι αποτελεί άναγκαίαν προϋπόθεσιν είς τήν ερευνάν καΐ 
μελέτην τής εκκλησιαστικής ποιήσεως και ύμνογραφίας, ής προύποθέσεως ή 
ελλειφις καΐ απουσία είναι αισθητή. Είναι ή γνώσις τής εκκλησιαστικής 
βυζαντινής μουσικής και ή μελέτη τής εξελίξεως αυτής καΐ ή ερμηνεία των 
μουσικών κειμένων από σήμερον άναδρομικώς μέχρι των παλαιοτέρων σωζο· 

μενών κωδίκων, των εν ταϊς βιβλιοθήκαις των Μονών τής Ανατολής, τής 
Μονής Κρυπτοφέρρης καΐ των εν ταΐς άλλαις βιβλιοθήκαις εν Έλλάδι και εν 
τή Δύσει. Είναι αδύνατον νά προσχ-θοΰν αί σπουδαί επι τής εκκλησιαστικής 
λειτουργικής ποιήσεως γενικώς, άνευ τής εκ παραλλήλου μελέτης τής μουσι¬ 

κής των ποιητικών κειμένων, άν και ταύτα ονομάζονται « μέλη ». Τό πρά¬ 
γμα βεβαίως σήμερον παρουσιάζει ανυπερβλήτους δυσχερείας, τουλάχιστον 
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από ελληνικής επιστημονικής πλευράς, έφ’ δ'σον είναι άγνωστος τελείως πάσα 
επιστημονική μουσικολογική εργασία επι τής μεσαιωνικής μουσικής τής Εκ¬ 

κλησίας εν τή Ανατολή ή άλλως τής λεγάμενης Βυζαντινής Μουσικής. Έπε· 
χειρήσαμεν νά επισημάνωμεν και καταγρά'ψωμεν τά θέματα, τά οποία συγ¬ 
κροτούν π?ιήοη επιστημονικόν κλάδον τής χριστιανικής καΐ εκκΐ^ησιαστικής 
Αρχαιολογίας καί Τέχνης ( « Δίπτυχα Όρθοδοξίας», τόμ. Α' καΐ Β', σσ. 

154-160). Έν τούτοις είδική έδρα εν τφ Πανεπιστημίφ των Αθηνών καΐ 
εν τφ τής Θεσσαλονίκης δεν υπάρχει, άλλ’ ούτε και διαφαινεται τις εις τον 
ορίζοντα φιλόλογος ή θεολόγος, δστις θά ήδύνατο νά γίνη δ Προμηθεύς Ιν 
Έλλάδι των μ.εσαιωνικών και βυζαντινών μουσικών σπουδών. Εκ των 
παλαιοτέρων 6 Κ. Ψάχος άφήκεν εργασίαν τινά, καθώς καΐ πολυτιμοτάτην 

■βιβλιοθήκην, τήν οποίαν δμως ούδέν ίδρυμα, ούτε ^δεϊον, ούτε Πανεπι- 
στήμιον, ούτε ή Ακαδημία Αθηνών, εσπευσε νά άγοράση και ήτις κινδυ¬ 

νεύει νά χαθή ποτέ, τουλάχιστον διά τήν Ελλάδα, καθ* δσον, ως εχομεν 
πληροφορίας, και Αμερικανοί καΐ Ρώσοι εζήτησαν ήδη νά τήν αγοράσουν. 

Έν τφ μεταξύ αί ερευναι εν Ευρώπη, κυρίως υπό τής υηϊοη Αο&άέ- 

Γπίς,ιιε Ιηί:6ηιαί;ίοημΐ6 (Κοπεγχάγη), προαγόμεναι έπΙ εσφαλμένων βάσεων, 

δημιουργούν πεπλανημένας πεποιθήσεις εν τή επιστήμη τής Βυζαντινής Μου¬ 

σικολογίας, είς τάς οποίας, δι’ ελλειψιν ίδιου δπλισμού, άλισκονται οι ημετε- 

ροι. ΕΙδικώτερον ως προς τούς ρωμανικούς υμνους, Κοντακαρια διασώζονται 
εν ταΐς βιβλιοθήκαις δχι μόνον των ποιητικών κειμένων, αλλά και τής μου¬ 
σικής των κοντακίων άτινα καλόν είναι νά μή άγνοώνται κατά τήν μελετην 
και ερευνάν των .ποικίλων προβλημάτων τής ρωμανικής ποιήσεως. Τό πώς 
αντιλαμβάνονται οί ξένοι τά ζητήματα, μέ ποιον σύστημα εργάζονται συστη- 

ματικώς, επί τή βάσει τίνων εσφαλμένων προϋποθέσεων και εις ποια απαρα- 

δεκτά συμπεράσματα φθάγουν εγράψαμεν αλλαχού *. 

1 Βλπ. Οοάβχ Βίύΐ. Ι^αιίΓεπίΐ&ηδε ΑδΕόϋΓπ&ηιεπείδ 64, ούτινος περιγραφή 
καί άνάλυσις έξεδό6·η ώς IV τόμος βΐς τήν δότιε ρΓίποίρΣίΙε των Μνημείων της 
Βυζαντινής Μουσικής (ΜοηυηισηΙει Μιΐδίοασ Βγζπηϊίηπσ) υπό τοϋ Ο. Ηοβ§^ τφ 
1956 έν Κοπεγχάγη. 

2 Συμβολή είς τό ζήτημα τής ελληνικής εκκλησιαστικής ή Βυζαντινής Μουσι¬ 

κής. Δίπτυχα Όρθοδοξίας, ε.ά. ϋίε Βγζδηΐίηΐδοΐΐθ ΜυδΙΙτ ίη άετ Οπβοΐυ’δοίι 
Οτίΐιοάοχειι Κίτοίιβ, έν τφ Οίε ΚίΓοΙιβη 0€Γ λΥεΙί. Βδτκΐ I, Οίβ οτίΐιοάοχε 
Κΐτε1ΐ6 ίη §;Γίεο1ιί5θ1ΐ€Γ ΒίοΙιΤ. 2 ΤδΐΙ. δίοΐί^ητί 1960, σσ. 155 · 174. Ανεδημο- 
σιευθ-η εις τήν ελληνικήν, μέ επηυξημένην τήν έν τελεί βιβλιογραφίαν, έν τή Έπε- 

τηρίδι τής Ί, Μητροπόλεως Σερβίων και Κοζάνης « ΟΙκοδομή », τ. Β , σσ. 177- 

200. Ή αρχαία Μουσική τοΟ Ακαθίστου "Υμνου, έ| αφορμής τοΟ Τΐΐσ ΑΙτδΙΙΐίδί^Οδ 
Ηγηιη υπό τοϋ Ε§;οη \ν’β11β5ζ [ πρβλ. Β. Μανδηλαρα, Βιβλιοκρισία, ΕΕΒΣ, 

ΚΖ' ( 1957 ), σσ. 410 - 416 ], δημοσιεύεται Ιν τφ πανηγυρικφ τόμφ έπι τή πεντηκον- 

ταετηρίδι τής άρχιερατείας του Σεβ. Μητροπολίτου Φιλίππων, Νεαπολεως καί Θάσου 
κ. Χρυσοστόμου. 
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Την ελλειψι,ν ταύιην, περί ομιλοΰμεν, ΰποσημαίνει. και δ πρωτεργά- 

της της Αθηναϊκής κριτικής έκδόσεως του Ρωμανού καθηγητής Νΐκ. Β. 

Τωμαδάκης, δι* δσων γράφει, αξιόλογων τον Ρωμανόν καΐ στηριζόμενος «επί 
μόνου του λόγου και τής τεχνικής του λόγου και του στίχου » ( ΕΙσαγωγή 
εις τήν Βυζαντινήν Φιλολογίαν, τόμ. Α', τεΰχ. 3', Ι'κδ. Β', σσ. 230-231). 

Μέχρι τής «οριστικής έκδόσεως» του έργου του Ρωμανοίί (σ. 5), ήτις προ· 
βλέπεται υπό τών συνεργατών τής ουτω πως κληθείσης *Αθηναϊκής: Ικδό- 

σεως, ευχόμεθα δπως ΰπό του αυτοΰ καθηγητοΰ και τών συνεργατών του, 

επηυξημένων είς αριθμόν και είδικότητας, έπιλυΟή και τό πρόβλημα τούτο 
τής μουσικής τών ύμνων, υπό τών αυτών δέ, θείςι συνάρσει, επιχειρηθή καΐ 
ή οριστική αυτή εκδοσις. 

γ ·0 Σερβίων καΐ Κοζάνης ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ · 

Εβηέ Ηβητϊ/, ΡΗοϋιιβ, Β'ώΙιοίΜ^ηβ, ίοπιβ II («βοάίοββ» 84-185)^ 
ΡανΪΒ 1960, φψ, 203~^οΰ, 24 (ΒβΙΙβδ ΒβίΙνβε). 

Τόν πρώτον τόμον τής υπό Κ. ΗεπΓγ έκδόσεως τής Βιβλιοθήκης του 

Φωτίου, εκρίναμεν εν ΕΕΒΣ. ΚΘ'{1959). σσ. 485-487 ^ ’Ήδη εχομεν 
μετά χεϊρας και τόν δεύτερον τόμον περιλαμβάνοντα τήν συνέχειαν του προη¬ 

γουμένου, ήτοι τήν κριτικήν εκδοσιν τών κωδ- 84-185 τής Βιβλιοθήκης 
μετά μεταφράσεως γαλλιστί καί τινων ΰπ* αυτήν παρατηρήσεων. Τάς σσ. 

205-224 καταλαμβάνουν συμπληρωματικοί σημειώσεις. 

Ό τόμος οΰτος εμφανίζει τά αυτά ως καΐ δ προηγούμενος προτερήματα 
έν συγκρίσει προς τάς προγενεστέρας εκδόσεις, αλλά και τάς αυτός ώς καί δ 
πρώτος ελλείψεις. Ή παρατηρηθεΤσα ήδη άπροσεξία του εκδότου περί τήν 
στίξιν καΐ ίδιφ ή άγνοια αυτοΰ περί τήν χρήσιν του κόμματος βαρΰνει καί 
τήν παρούσαν εκδοσιν. *Εξ άλ?ωυ ή έλλειψις και ενταύθα επεξηγηματικών 
σημειώσεων διά γλωσσικούς και τονικούς τύπους εμβάλλει εις αμηχανίαν τόν 
μελετητήν, διότι δεν γνωρίζει οΰτος εάν πρόκειται περί τονικών ή γλωσσι¬ 

κών ιδιορρυθμιών ή τυπογραφικών σφαλμάτων. Σημειοΰμεν παραδείγματά 
τινα: 16, 27^ Γρανίκφ, 27, 4 κείμενοι, 147, 42 Ίσίδωραν, 166, 21 φυσά- 

ί Διορθωτέα τά έν τη βιβλιοκρισίρ. ταύτη τυπογραφικά : έν σ. 485, 8τι σειρά 

από τέλους είς έν σ. 486, δα σειρφ από τέλους είς ^χτής (εκ τοΰ I» 

έν σ. 487, 8τι σειρφ από τέλους είς βηότε ( έκ το\3 ενίοτε ). 

2 Προς εύκολωτέραν χρησιν τοΰ βιβλίου διά τοΰ πρώτου άριθμοΰ δηλοΟμεν τήν 

σελίδα τής παρούσης έκδόσεως καί διά τοΰ δευτέρου τήν γραμμήν τής σελίδος. 

ματος, 172, 24 έξατράπην, 173, 10 Μοψονεστία, 186, 37 δύστηνός, 193. 32 

φέρουσας, 196, 3 πάρθενον ^ κ.τ.λ. Έν 26, 33 δ Ηεητγ κακώς στηριζόμε- 

νος έπΙ τοΰ Α, δ οποίος παρέχει Ευμενή γράφει Εύμένη έναντι, τής διορ- 

θώσεως τοΰ ΗοθδοΙιβΙ Εύμένει. Σημειωτέον δη εν τή προηγούμενη γραμμή 
άναγινώσκομεν: Ιπι συμμαχίαν κατά Ενμένονς, έν 26, 2-3: αυτόν Ευ¬ 

μενούς. Έξ άλλου δρθώς έν 38, 26. 43, 5 κ.ά. υΙοθετεϊ τήν δοτικήν Ροδά- 

νει τών έκδ. έναντι τοΰ Ροάάνη τών κωδ., διότι καίτοι εχομεν αιτιατικήν 

Ροδάνην (38, 16. 40, 8 κ.ά.), ή γενική είναι τριτόκλιτος (ενθ’ άνωτ.). 
Έπί τοΰ ης έν 51, 20 τεθήτω ή οξεία, διότι, καίτοι ή λέξις κεΐται 

κακώς, παύει διά τής θέσεως ταύτης νά άποτελή Ιγκλιτικόν μόριον. 

Τό κριτικόν υπόμνημα είναι σχεδόν τέλειον. *Εν τουτοις παρατίθενται 
πολ?νάκις γραφαί άχρηστοι μή άντιπροσωπεύουσαι τήν παράδοσιν τοΰ κειμέ¬ 

νου και συνεπώς μηδέν συνεισφέρουσαι εις τήν κριτικήν αύτοΰ. Δεν πρέπει 
λ.χ. νά σημειοΰνται ορθογραφικά ή ά?Λα σφάλματα μή εγείροντα υποψίαν 
έτέρας γραφής ως π.χ. τά ι 42, 2 αντη Μ: αυτή Α. 122, 33 οργιά Α, οργιά 

Μ. 29, 11 κατακομιόή Α, καταμομιδή Μ. Επίσης είναι περιττή ή κατ* έπα- 

νάληψιν {28άκις) καταχωρουμένη εις τό κριτικόν υπόμνημα υπό τοΰ 
ΙϊΟΓ ή τών εκδοτών μεταβολή τών πτώσεων τής επαναληπτικής αντωνυμίας 
αυτοΰ - αυτών είς τάς αντιστοίχους πτώσεις τής αυτοπαθούς αυτοδ-αυτών 

κλπ. Έπι τοΰ προκειμένου θά ήρκει ή σημείωσις δη οί κώδικες άγνοοΰν 
τήν μορφήν ταύτην τής αυτοπαθούς άντων-υμίας. Η περίπτωσις τοΰ Α^ 

(36, 10) καθ* ήν εχομεν αντοις δεν μειοϊ τήν παρατήρησίν μας, διότι είναι 
σπανιωτάτη, αποτελεί δ’ εξ άλλου μεταγενεστέραν έπέμβασιν. Ωσαύτως ή 
υπό τρίτης χειρός γραφεΐσα έν τή φφ τοΰ Μ κώδικος σημείωσις: ...Ιστέον οτι 
τό πθ' ον κεΐται εν τφ βιβλίφ οντε εν τφ πίνακι ούτε εν τφ ϋψει δεν έπρεπε 

νά παρατεθη εις τό κριτικόν υπόμνημα (δρα 16, 12). *0 εκδ. ώςρειλε μάλ¬ 

λον νά σημείωση αυτήν αλλαχού μετά σχετικών επεξηγηματικών σχολίων. 

Έάν δέ δεν άπατώμεθα, ή έν λόγω παρατήρησις άναφέρεται εις τόν προη- 

γούμενον αριθμόν κώδικος (κώδιξ 89, σ. 15). 

Στηριζόμενος ό έκδ. κατά κανόνα έπι του Α κώδικος προτιμφ πολλάκις, 
όρθώς ποιων, γραφάς τοΰ Μ. ”Ηδη εμετρήσαμεν 155 περιπτώσεις ένθα το 
κείμενον τοΰ Μ εΐναι άνώτερον τοΰ Α. Ός έκ τούτου γενναται τό έξης ερώ¬ 

τημα : Είς τάς περιπτώσεις έκείνας, ένθα άμφοτεροι οι κώδικες παρέχουν 
δύο διαφόρους, άλλ’ ισοδυνάμους γραφάς, προημών ο έκδ. τήν γραφήν τοΰ 

Α, εΐναι απολύτως βέβαιος περί τής δρθότητος αυτής ; 

ί Έπ’ εόχαιρίφ διορΰ-ωτέα καί τά τυπογραφικά ή ορθογραφικά είς : 64, 14 

’ΟΧνμπίάδί, 116, 1 μηνιαίαν, 110, 8 &παρτίζεαϋ>αι, 112, 5 ουμβάλλοιτ’ άν, 127, 43 

Άνδρνν, 162, 36 κεκενίόσΰ^αι, 176, 37 εξελών, 161, 43 α?.λα, 174, 4 εξελεγχει, 182, 13 

ξλατιον, 189, 88 γεωμετρικήν, 194, 16 'Ρώμην, 197, 21 προϊόν, 190, 24 εξηρμενον, 

199, 8 αντοις, 200, 15 οτι, 202, 34 καρδία. 
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Γενικώς προτιμαται αΰτη ή έκείντί ή γραφή των κωδίκων και γίνονται 
δεκτα'ι κατά κανόνα αΐ διορθώσεις τών προηγουμένων εκδοτών. Αι επιφερό- 

μεναι δέ εις δυο σημεία κατά την παρούσαν εκδοσιν διορθα)σεις, μολονότι 
δεν είναι σημαντικαί, πρέπει νά θεωρηθούν επιτυχείς: 80, 25 οϋ ννν έναντι 
ον ννν τών κωδ. και ονχ τών §κδ. 123, 25 ά' έναντι καί γ' και ό' τών 
κωδ. και κσ< έν δ' τών εκδ. Δεν λαμβάνομεν ΰπ’ οψιν την έν 50, 28 και 57, 

26 διόρθωσιν αντον εκ τοί5 αντον τών κωδ., διότι και αυτή υπάγεται εις 
την ήδη μνημονευθεΧσαν περίπτωσιν τής μεταβολής τής επαναληπτικής αντω¬ 

νυμίας είς αυτοπαθή. 

"Ο,τι παρετηρήσαμεν διά την αξίαν του α’ τόμου, τό αυτό θά ελέγομεν 
καΐ διά την του β'. Αι μικοαΐ ελλείψεις δεν μειοΰν τό κύρος τής Ικδόσεως, 
ήτις από πάσης πλευράς, έπαναλαμβάνομεν, είναι άνωτέρα τών προηγουμέ¬ 

νων, λΰει δέ καί τινα ερμηνευτικά προβλήματα διά τής εις γαλλικήν μεταφρά- 

σεως, μολονότι αυτή ουχι σπανίως απομακρύνεται τοί3 κειμένου. 

Ραηε Ν. Α. ΛΙΒΑΔΑΡΑΣ 

Ιαάταη ΕβτΙη^α, νίζαηίΐ&ΐία ηρνανα η ΏαΙιηαοΐ^ί, 8νρ8ΐζα ΑΙία- 

άβηιηα Ναηΐια, Ρθ8$δηα ίζάαη^α, Κη]ψα 291, νΐζαηίοΙο^Μ ΙηβΗ- 

Ιηί, Κηβρα 6, Ββο^ναά 1957, σελ. ΧΙΙΙ-{-169. ί'='Η βνζανην^ όιοί- 

κησις είς Δαλματίαν, Σέρβικη * Ακαδημία 'Εηιοτημών, Αντοτελεϊς 

ίχδόοεις, τόμος 291, Βνζαντινολογικδν ^Ινστιτοντον, τόμος 6, Βελι- 

γράδιον 1957). 

Τό θέμα τοΰ βιβλίου του παρουσιαξομένου εδώ εις τό ελληνικόν επι¬ 

στημονικόν κοινόν είναι μεγίστου και διπλού μάλιστα ένδιατρέροντος. Άφ’ ενός 
μέν επεξεργάζεται εν έκ τών σημαντικωτέρων προβλημάτων τής παλαιοτέρας 
κροατικής ιστορίας, τήν πολιτικήν καΐ διοικητικήν παρουσίαν τοΰ Βυζαν¬ 

τίου είς τήν ανατολικήν άκτήν τής *Αδριατικής, άφ’ Ιτέρου δέ παρέχει 
εις τήν περί τοΰ Βυζαντίου επιστήμην νέα: γνώσεις διά τήν πολιτικήν και 
τήν διοίκησιν τής αυτοκρατορίας είς μίαν άπομεμακρυσμένην περιοχήν, 

δπου αΰτη είχε συγκεκριμένα συμφέροντα, διά τήν πλήρη υπεράσπισιν τών 
οποίων δεν ήοκουν πάντοτε αι δυνάμεις της. Προελθών ό κ. Φερλουγκα εκ 
τής ιστορικής σχολής τοΰ κ. Γεωργίου 'Οστρογκόρσκυ απέκτησε ιδιαιτέραν 
κατάρτισιν είς τά ζητήματα βυζαντινής διοικήσεως’ και δή τοΰ συστήματος 
τών θεμάτων. Ήσχολήθη δέ έπιτυχώς μέ τάς ελασσόνας τών θεμάτων μονάδας 
τής βυζαντινής διοικήσεως. Ή ειδική κατάρτισις αΰτη έδωσε εις τον κ. Φερ- 
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λουγκα τάς καταλλήλους βάσεις διά μίαν συνθετικήν έπισκόπησιν τοΰ προ¬ 

βλήματος τής βυζαντινής διοικήσεως εις τήν Δαλματίαν. Προς τό πρόβλημα 
τούτο Ιστρέφετο μέχρι σήμερον ή προσοχή τών ερευνητών κυρίως τής κροα¬ 

τικής ιστορίας, οι όποιοι φυσικόν ήτο νά μή έχουν τάς άπαιτουμένας γνώ¬ 

σεις περί τής βυζαντινής διοικήσεως έν γένει. Οΰτω δέν κατέστη δυνατή μία 
ακριβής ερμηνεία τών πηγών τών άφορωσών τήν βυζαντινήν διοικητικήν 
μονάδα είς τήν Δαλματίαν και τάς σχέσεις αυτής προς τό κροατικόν κράτος. 

Νά συμπλήρωσή τούτο τό κενόν και νά προωθήση τήν έρευναν τής διοικη¬ 

τικής πολιτικής τοΰ Βυζαντίου είναι 6 σκοπός τοΰ παρόντος έργου τοΰ κ. 

Φερλουγκα. Ή εργασία του δέ στηρίζεται είς τάς έρευνας πολλών Γιουγκο¬ 

σλάβων και δή Κροατών ιστορικών, οί οποίοι κατέβαλαν πολλάς προσπά¬ 

θειας διά τήν λΰσιν ώρισμένων προβλημάτων σχετιζομένων μέ τήν βυζαν¬ 

τινήν διοίκησιν εις τήν Δαλματίαν. 2ημειωϊ6ον δέ δτι ή έργασία τοΰ χ. 
Φερλουγκα είναι ή πρώτη μέχρι τοΰ νυν καθολική επεξεργασία τοΰ προ¬ 

βλήματος βάσει όλων τών πηγών τών ευρισκομένων είς τήν διάθεσιν τών 
ερευνητών. 

Χρονο?ι.ογικώς τό εργον τούτο περιλαμβάνει τήν περίοδον από τάς διοι- 
κητικάς μεταρρυθμίσεις τοΰ Διοκλητιανοΰ και τοΰ Κωνσταντίνου μέχρι τής 
λήξεως πάσης βυζαντινής επιρροής εις τήν *Αδριατικήν κατά τά τέλη τοΰ 
12®^ αίώνος. Παρακολουθεί δέ τήν Ιξελιξιν πασών τών μορφών τής βυζαντι¬ 

νής διοικητικής όργανώσεως έπι τοΰ εδάφους τής άρχαίας ρωμαϊκής έπαρχίας 
τής Δαλματίας, ή οποία περιελάμβανεν ολην τήν περιοχήν μεταξύ τής Άδρια- 

τικής ακτής και μιας γραμμής, ή οποία ήκολοΰθει παραλλήλως τον ποταμόν 
Σάβον είς άπόστασιν ολίγων ωρών οδοιπορίας πρός νότον. 

Είς τό πρώτον κεφάλαιον ό συγγρ. άσχολεΐται μέ τήν περίοδον μέχρι 
τών άρχών τοΰ 7®·^ αίώνος. Ή κυρία πηγή διά τήν εποχήν ταΰιην είναι ή 
ΝοΙίΐίδ (ϋ§·ιιί£&ί:μπι καΐ αί εύρεθεΐσαι είς τό έδαφος τής ρωμαϊκής Δαλμα¬ 

τίας έπιγραφσι αί μνημονεΰουσαι δνόματα και τίτλους διοικητών. 

Μετά τάς μεταρρυθμίσεις τών μεγάλων οΰτοκρατόρων τοΰ αίώνος 
ή Δαλματία δέν διαφέρει τών άλλων επαρχιών τής αυτοκρατορίας. Έπι κεφα¬ 

λής της εΰρίσκετο είς ρΓμ6503 ή οοΓΓεοίοτ. *Ητο δέ επαρχία άοπλος καθότι 

μή οΰσα μεθοριακή. “Οσον αφορά τήν άμυναν έξηριάτο από τόν κόμητα τοΰ 
Τλλυρικοΰ. Αί ταραχαι δ'μως αί προκληθεΐσαι διά τών εισβολών τών βαρ¬ 

βάρων καΐ αί διαμάχαι τής ανατολικής και δυτικής αυτοκρατορίας προεκάλε- 

σαν αλλαγήν είς τό καθεστώς τής έπαρχίας. Μετά τήν διαίρεσιν τοΰ κράτους 
ή Δαλματία περιήλθεν είς τήν Δΰσιν, καθότι άνήκεν είς τό δυτικόν “Ιλλυρι¬ 

κόν (395/396) και άπετέλει μέρος τής ΡΓμείθοίατμ Ιΐαΐί&β, ΑΙποα^ εί 
ΙΙΙγποί. Έπ* ευκαιρία τοΰ αρραβώνας τοΰ νεαρού Βαλεντινιανοΰ Γ' κσΐ 
τής Λικινίας Ευδοκίας, τής θυγατρός τοΰ αύτοκράτορος Θεοδοσίου Β', συνε- 

φωνήθη νά αναθεωρηθούν τά σύνορα τοΰ ανατολικού και τοΰ δυηκοΰ μέρους 
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τής ρωμαϊκής αυτοκρατορίας. Κατά την συμςκονίαν ταΰτην περιήλθεν ή Δαλ¬ 

ματία εις τήν *Ατατολήν καΐ κατετάγη είς τήν ΡΓα6ί£0(:ΐίΓ2ΐ ΙΗγηοί οπεηίαΐίδ. 
*Η συμφωνία αΰτη έπραγματοποιήθη τό άργότερον μετά τούς γάμους του 
Βαλεντινιανοΰ καΐ τής Ευδοκίας κατά τδ 437. Τό 454, μετά τον -θάνατον του 
διαπρεπούς στρατηγού ’Αετίου, ό φίλος του Μαρκελλΐνος εστασίασεν εναν¬ 

τίον του αύτοκράτορος τής Δύσεως καΐ άπεσΰρθη μέ τά στρατεύματα του 
εις τήν Δαλματίαν, όπου άνεγνώριζε μόνον τυπικώς τήν κυριαρχίαν του αύτο* 

κράτορος τής Ανατολής. Ή επαρχία επαυε ούτω νά είναι άοπλος. Ό διά¬ 

δοχός του *Ιούλιος Νέπως τό 474 έπεχείρησε τ-ή βοηθείςι τού αύτοκράτορος 
τής "Ανατολής Δέοντος νά έπιβληθή ώς αύτοκράτωρ τής Δύσεως. Ούτως 
άνεγνώρισε τό Βυζάντιον τήν επιστροφήν τής Δαλματίας είς τήν εξουσίαν 

τής Δύσεως. Άποτυχών ο Νέπως ε'μεινε είς τήν Δαλματίαν μέχρι του θανά¬ 

του του τό 480. 

Μετά τήν πτωσιν καί κατάρρευσιν τού δυτικού μέρους τής αυτοκρατο¬ 

ρίας, ή Δαλματία, δ'πως καΐ αί άλλαι επαρχίαι τής Δύσεως, άνεγνώριζε θεω- 

ρητικώς τήν κυριαρχίαν τού μόνου πλέον αύτοκράτορος είς τήν Κωνσταντι- 

νούπολιν. Εις τήν πραγματικότητα δέ άπετέλει μέρος των βασιλείων τού 
Οδοάκρου καί τού Θεοδωρίχου. ΈπΙ γοτθοκρατίας ή Δαλματία έκράτησε 
σχεδόν άθικτον τήν ρωμαϊκήν διοίκησιν. Μόνον ή στρατιωτική διοίκησις 
περιήλθεν είς τάς χεϊρας τών Γότθων, οί όποιοι καΐ μόνον ώπλοφόρουν. 

Βάσει τών πηγών ό συγγρ. ήρεύνησε τήν σύνθεσιν καί τήν λειτουργίαν 
τού γραφείου (οίΒοΙιιπι) τού ρΓμοδΟδ ή οοΓΓΟΟίοΓ. Τοιουτοτρόπως δυνά- 

μεθα νά γνωρίσωμεν λεπτομερέστερον τον τρόπον, μέ τον όποιον δίφκεϊτο 
ή Δαλματία είς τούς άνησύχους τούτους αιώνας. 

Μετά τήν άποκατάστασιν τής ρωμαϊκής αρχής εις Δαλματίαν επί "Ιου¬ 

στινιανού περί το 538, σπανίζουν αί πηγαΙ διά τήν διοικητικήν διοργάνω- 

σιν τής επαρχίας. ΕΙς τήν περίοδον τσύτην οί συγγραφείς καί αί επιστολαΐ 
τού Πάπα ομιλούν περί ανθυπάτου τής Δαλματίας (ρΓΟΟοηδίιΙ). Ή άλλαγή 
αυτή εις την βυζαντινήν διοίκησιν είς τήν Δαλματίαν πιθανόν νά έπήλθεν 
ηδη επι τού αύτοκράτορος "Ιουστινιανού. Είς χεϊρας τού ανθυπάτου συνε- 

κεντρώνετο όλη ή στρατιωτική καΐ πολιτική εξουσία είς τήν επαρχίαν. Ούτως 
ηκολούθει ή διοίκησις τής Δαλματίας τάς γενικάς γραμμάς τής διοικητικής 
μεταρρυθμίσεως τού "Ιουστινιανού, ό όποιος έπανήλθεν είς τήν παλαιόν 
διοικητικήν παράδοσιν τής αύτοκρατορίας καΐ έ'τεινε νά συγκεντρώνη εις εν 
πρόσωπον τήν εξουσίαν τού στρατιωτικού διοικητού καί τού πολιτικού 
κυβερνήτου. 

Κατά τήν περίοδον ταύτην αυξάνεται εις δλην τήν αυτοκρατορίαν ή 
επιρροή τής τοπικής αριστοκρατίας και τού ανώτερου κλήρου επί τής διοι· 
κήσεως τών επαρχιών. Οί μεγαλογαιοκτήμονες και επίσκοποι τής Δαλματίας 
εξέλεγον έκ τού κύκλου των τόν ανθύπατον τής επαρχίας. Συγχρόνως ήλλαξε 
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τήν σύνθεσιν του τό γραφεΐον τού κυβερνήτου. Είναι δέ πιθανόν, δη ό 
ανθύπατος τής Δαλματίας έξηρτατο κατ" ευθείαν από τόν βασιλέα καί δέν 
υπετάσσετο εϊς ούδεμίαν άνωτέραν διοικητικήν μονάδα. Είναι πράγματι άξια 
εκτιμήσεως τά ακριβή συμπεράσματα, τά όποια ό κ. Φερλούγκα εξάγει εκ 
τών σπανίων καί ανεπαρκών πληροφοριών τών παρεχόμενων από τάς πηγάς. 

Ή βυζαντινή έπίκράτεια εϊς τήν Δαλματίαν ύπέστη κατά τάς άρχάς τού 
7°^ αίώνος σχεδόν τελείαν καταστροφήν. Αί εϊσβολαι τών Γότθων και τών 
άλλων γερμανικών φύλων είχαν βεβαίως ταλαιπωρήσει τόν πληθυσμόν, δέν 
είχον δμως θίξει τήν λειτουργίαν τής κρατικής διοικήσεως. Είς δέ τόν εκτον 
αιώνα αί επιδρομαί τών σλαβικών φύλων ήσαν σποραδικοί και περαστικοί. 
Είς τήν αρχήν δμως τού 7°^ αίώνος, μετά τήν στάσιν τών στρατευμάτων 
εναντίον τού Μαυρίκιου καί είς τήν πολυτάραχον αρχήν τού Φωκά, κατέρρευ- 

σεν ή αμυντική γραμμή τής αύτοκρατορίας επί τού Δουνάβεως καί αι σχετι· 
κώς πολυάριθμοι σλαβικοί φυλαι υπό τήν ήγεσίαν τών "Αβαρών εϊσέβαλον 
πανδημεί εϊς τήν Βαλκανικήν χερσόνησον χωρίς νά συναντήσουν αξίαν λόγου 
άντίστασιν. Ή επικράτεια τών "Αβαρών ήτο ολιγόχρονος καί ή φιλοδοξία 
των νά καταλάβουν τήν Κωνσταντινούπολιν άπεδείχθη, δτι δέν ήτο πρα¬ 

γματοποιήσιμος. Οί άγριοι ούτοι πολεμισταί προερχόμενοι άπό τά βάθη τής 
"Ασίας εχάθησαν μή άφήσαντες πολλά ϊχνη τής πάλαι ύπάρξεώς των. "Εν 
τφ μεταξύ όμως ή βυζαντινή διοίκησις είς τούς εύρεϊς χώρους τής βορείου 
Βαλκανικής είχε χαθή έντελώς. Τό Βυζάντιον δέν ήλεγχε πλέον τάς εκτάσεις 
ταύτας καί 0 μόνος κοινωνικός οργανισμός, ο οποίος ερρυθμιζε την ζωήν 
τών άνθρώπων, είς τά μέρη ταΰτα ήτο ή σλαβική αγροτική κοινότης. Οί 
χώροι ούτοι εΐχον μετατραπή είς σκΧαβηνίας, ίνα χρησιμοποιήσωμεν τόν 
δρον τών συγχρόνων συγγραφέων. *Η αυτοκρατορία είχεν εισελθει την επο¬ 

χήν εκείνην είς τόν περί ύπάρξεώς αγώνα μέ τούς "Άραβας καί δέν ήτο είς 
θέσιν νά αντίδραση κατά όποιονδήποτε τρόπον είς τήν έξέλιξιν ταύτην. 

Άργότερον, δταν ή κατάστασις είχε κάπως σταθεροποιηθή, ήρχισαν οι 
αύτοκράτορες νά υποτάσσουν τάς πλησιεστέρας σκλαβηνίας, τάς εϊς τήν Μακε¬ 

δονίαν καΐ τήν Θράκην, εϊς τήν επικράτειάν των και νά έπανακτούν τόν 
ελεγχον έπΙ χώρων ζωτικής σημασίας διά τήν ύπαρξιν τής βυζαντινής αύτο¬ 

κρατορίας. 
Διαφορετική ήτο ή έξέλιξις εϊς τήν μακρυνήν Δαλματίαν. Καϊ έκεΐ ή 

καταστροφή ήτο γενική. Μεταξύ τού 612 καί τού 615 έπεσεν ή μητρόπολις 
τής επαρχίας, ή πλούσια Σαλώνα είς τάς χεϊρας τών βαρβάρων. *Η ρωμαϊκή 
επαρχία τής Δαλματίας έπαυσε νά ύπαρχη. “Οσος πληθυσμός, έκλαηνισθέν- 

τες Ιθαγενείς ΊλλυριοΙ και Ρωμαίοι έποικοι, δέν κατεποντίσθησαν εις τήν 
καταστροφήν τού κρατικού οργανισμού, κατέφυγον εϊς τήν παραλίαν καΐ 
κατώρθωσαν νά κρατήσουν ώρισμένα ωχυρωμένα σημεϊα έπΙ τής Άδριαηκής 
παραλίας καί εις τάς παρακείμενα; νήσους. *0 πληθυσμός ό διαφυγών έκ τής 
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άλώσεως τής Σαλώνας η-δρεν Ασφαλές καταφυγιον εις τα τεράστια ανάκτορα 
του Διοκλητιανου πλησίον τής πόλεως. Οι λατινόφωνοι κάτοικοι τής Δαλμα¬ 

τίας κατώρθωσαν νά κρατήσουν μόνον τάς νήσους Οιεδ καΐ Ι^οέίη] (άρχ. 

Ά·ψυρτίδες, μεσαίων. "Οψαρα), Κτ^ (άρχ. ΟαττίοΙο, μεσαίων. Βέκλα), 

(άρχ. Αγ133, μεσαίων. *Άρβη) καΐ τας παραλιαχάς πόλεις ΖαάδΓ (άρχ. Ι&* 

άΟΓ, μεσαίων. Διάδωρα), ΤΓθ§^ίΓ (είναι ή αρχαία ελληνική αποικία τό Τρα· 

γουριον), 8ρ1ίΐ: {άρχ. ^Ασπάλαθον, δπου πλησίον τής Σαλώνος ηΰρίσκοντο 
τά ανάκτορα του Διοκ?νητιανου), ϋμΙ)Γθνηί1ζ (μεσαίων, Ραοΰσιον, την πό· 

λιν ταΰτην έκτισαν οΐ ςρυγάδες άπδ την καταστραφεισαν άρχαίαν ελληνικήν 
αποικίαν Έπιδαυριον) και ΚοϋΟΓ (άρχ. ΟαίΙαηιιη, μεσαίων. Δεκάτερα). 

Εις τά μέρη ταί3τα κεκλεισμενοι εις τά τείχη των πόλεων μέ μόνον ζωτικόν 
χώρον και μόνον μέσον επικοινωνίας την -θάλασσαν ήρχισαν οι πληθυσμοί 
οΰτοι μίαν νέαν ζωήν. *0 προσανατολισμός των προς την Κωνσταντινουπο* 

λιν ώς προς τήν έδραν τής ρωμαϊκής αυτοκρατορίας ήτο φυσικός καΐ αΰθόρ* 

μητος. Και ούτως, χωρίς τήν επέμβασιν τής αυτοκρατορίας, εσώθησαν αί 
προρρηθεϊσαι νήσοι και πόλεις εις τήν εξουσίαν της, επειδή εστηρίζοντο διά 
τήν επιβίωσίν των είς τήν βυζαντινήν θαλασσοκρατίαν. Με τήν παρέλευσιν 
του χρόνου εύρέθη τρόπος συμβιώσεως μέ τάς φυλάς των Σλάβων, οι όποιοι 
κατεϊχον όχι μόνον δλην τήν πέριξ των πόλεων χώραν αλλά και τήν περισ- 

σοτέραν εκτασιν τής ακτής και πολλάς νήσους. Ούτως ήδυνήθησαν ο! κάτοι¬ 

κοι των λατινικών πόλεων νά επαναλάβουν τήν καλλιέργειαν των αγρών των, 

οί όποιοι εκειντο εις τήν υπό τήν σλαβικάς φυλάς Ιλεγχομένην περιοχήν εκ¬ 

τός των τειχών των παραλιακών πόλεων. Ούτως έδημιουργήθη ή συμβίωσις 
των Λατίνων μέ τους Σλάβους και μέ τό μετέπειτα δημιουργηθέν κροατικόν 
κράτος, ή οποία είναι τόσον χαρακτηριστική διά τήν μεσαιωνικήν ιστορίαν 
τής άδριατικής παραλίας. Ή συμβίωσις αΰτη εΐχεν ώς άποτέλεσμα τήν ειρη¬ 

νικήν διείσδυσιν τοΰ κροατικού στοιχείου εις τάς λατινικός πόλεις καΐ νήσους 
καΐ έπειτα τήν πλήρη Ιπικράτησιν τοΰ στοιχείου τουτου. 

Τήν προσαρμογήν τής βυζαντινής διοικήσεως εις τήν νέαν δημιουργη- 

θεΐσαν κατάστασιν μελετ$ ό κ. Φερλούγκα εις τό δεύτερον κεφάλαιον τοΰ 
βιβλίου του. Ή ελλειτίπς πηγών καθιστά τήν ερευνάν του ιδιαιτέρως δυσχερή. 
Έκτος τοΰ άνεκτιμήτου άξιος συγγράμματος τοΰ αΰτοκράτορος Κωνσταντί¬ 

νου Ζ' τοΰ Πορφυρογέννητου (912-959) τοΰ έπιγρσφομένου Προς τον 

ίδιον νΙόν Ρωμανόν, υπάρχει τό ιστορικόν εργον τοΰ Θωμά, αρχιδιακόνου 
τής εκκλησίας τοΰ δρίΐί επιγραφόμενον Ηίείιοπε. 82ΐ1οηίΐ:3.η3., συνταχθέν τον 

αιώνα κσΐ παρεχον πολυτίμους ειδήσεις διά τήν εν λόγφ εποχήν. Τάς 
γνώσεις μας συμπληρώνουν κάπως αι σπάνιαι ειδήσεις των φραγκικών και 
ένετικών χρονογραφιών. Βασικάς πληροφορίας μας παρέχουν καΐ οί κατάλο¬ 

γοι των άξιωματουχων της αυτοκρατορίας, δπως τό Τακτικόν τοΰ ΙΙεροηδΙζί, 
τό Τακτικόν τοΰ Βεποέονίό, τό Κλητορολόγιον τοΰ Φιλοθέου και τό Όε 
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οοήπιοπίίδ τοΰ Κωνσταντίνου τοΰ Πορφυρογγενήτου. Βάσει τοΰ άκρως 
άνεπαρκοΰς υλικοΰ ό κ. Φερ?νθΰγκα κατώρθωσε νά δώση μίαν γενικήν εικόνα 
τής βυζαντινής διοικήσεως τής περιόδου ταΰτης και προσέφερε τοιουτοτρό¬ 

πως σημαντικήν συμβο?ιήν είς τήν περί Βυζαντίου επιστήμην και τήν Ιστο¬ 

ρίαν τοΰ κροατικού έθνους. 

Φαίνεται δτι τήν εποχήν τής καταστροφής ή συνέχεια τής βυζαντινής 

διοικήσεως δεν είχε διακοπή τελείως. Μέ τον καιρόν έδημιουργήθη δμως νέα 
διοργάνωσις τής διοικήσεως, άνάλ.ογος μέ τάς περιστάσεις, τούς σκοπούς καΐ 
τάς δυνατότητας τής κυβερνήσεως τής Κωνσταντινουπόλεως. Ή επαρχία, 

ακόμη δε και τό ϊδιον τό όνομά της, είχε περιορισθή είς μή συνεχή σειράν 
άναριθμήτων νήσων και πόλεων. Παρά ταΰτα ή Δαλματία είχε μεγάλην 
στρατιωτικήν σημασίαν εξασφαλίζουσα τήν επικοινωνίαν μέ τό έξαρχάτον 
τής Ραβέννης, παρέχουσα είς τούς αύτοκρατορικούς στόλους τούς αναγκαίους 
λιμένας και προστατεύουσα διά των πολ^υαρίθμων νήσων της, δταν διέπλεον 
τήν Άδριαηκήν, άπό τούς κινδύνους τής ανοικτής θαλάσσης. 

Μετά τήν κατάρρευσιν τοΰ εξαρχάτου τής Ραβέννης ήλλαξε καΐ ή θέσις 
Δαλματίας εις τά σχέδια τής αύτοκρατορικής πολιτικής. Ή κοινή γνώμη 
των ερευνητών τής κροατικής ιστορίας ισχυρίζεται, οτι ή στρατιωτική σημα¬ 

σία τής επαρχίας ηύξήθη τεραστίως μετά τήν πτώσιν τής Ραβέννης, διότι 
κατέστη προγεφύροϊμα τοΰ Βυζαντίου εις τήν Άδριατικήν. ΕΙς τήν αύξησιν 
ταΰτην τής σημασίας τής έπαρχίας αποδίδουν οί ερευνηταί τήν προαγωγήν 
της είς ^έμα, διά τήν όποιαν νομίζεται δτι Ιγένεχο ευθύς μετά τήν απώλειαν 
των βορειοϊταλικών κτήσεων. Τό συμπέρασμα τοΰτο τής πλειονοψηφίας τών 
ιστορικών αποκρούει δ συγγρ. Είς τάς πηγάς δέν υπάρχει ούτε μία ένδειξις 
δτι ή βυζαντινή επαρχία τής Δαλματίας ήτο ήδη εις τον και 8®'' αιώνα 
θέμα και οτι έτέλει υπό τήν διοίκησιν στρατηγού. “Αντιθέτως τό τακτικόν 
τοΰ ϋδροπεΗ γνωρίζει μόνον άρχοντα τής άρχοντίας χής Δαλματίας. ΕΙς 
τούς αιώνας τούτους ή Δαλματία ήτο βυζαντινή άρχοντία δπως ή Κύπρος, 

ή Χερσών, ή Κρήτη, ή Χαλδία καΐ τό Δυρράχιον. 'Όλαι αί Ιπαρχίαι αύται 
έχουν περκρεριακήν θέσιν καΐ δλαι προήχθησαν κατόπιν είς θέματα μέ ΙπΙ 
κεφαλής των στρατηγόν. Αί άρχοντίαι ήσαν ένα είδος μόνον τών κατωτέρων 
στρατιωηκοπολιτικών μονάδων τής βυζαντινής διοικήσεως. *0 θεσμός τής 
άρχοντίας ώς στρατιωτικοπολιτικής μονάδος τής βυζαντινής διοικήσεως συν¬ 

δέεται στενώτατα μέ τήν έξέλιξιν τών κοινοτήτων εις τάς πόλεις. Έ Βυζαν¬ 

τινή Δαλματία δέν ήτο παρά συγκρότημα κοινοτήτων, τάς οποίας, παρά τά 
ιδιαίτερα συμφέροντα έκάστης έξ αυτών, συνέδεεν ή κοινή μοίρα καΐ παρό- 

μοιαι συνθήκαι διαβιώσεως. Έκάστη κοινότης είχε πλήρη αυτονομίαν καΐ διε· 
κυβερνάτο δπό τοΰ προεστώτος της, ό οποίος έλέγετο ρτίοΓ. Ή πρωτεύουσα 
τής έπαρχίας ήτο τό Ζμάατ και δ προεστώς τής πόλεως ταΰτης ήτο συγχρό¬ 

νως καΐ αρχών τής έπαρχίας και αύτοκρατορικός άξιωματοΰχος. Τοιουτοτρό- 
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πως εσυμβόλιζε την ενότητα της επαρχίας και τήν εις τό Βυζάντιον υποτα¬ 

γήν της. 'Η πολιτική τής αυτοκρατορίας εκείνην τήν εποχήν ήτο εις τήν 
Δΰσιν καθαρως αμυντική. *Υπ6 τάς συν-θήκας ταυτας ήρκει ή τοιαυτη διοργά- 

νωσις τής διοικήσεως εις τήν Δαλματίαν διά νά λαμβάνη ύπ* δψιν τήν πρα¬ 

γματικήν κατάστασιν εις τήν επαρχίαν και νά ύπερασπίζη τά βασικά συμιρε- 

ροντα τής αυτοκρατορίας εις τήν περιοχήν, Ή επιρροή των τοπικών παρα¬ 

γόντων επι τής αύτοκρατορικής διοικήσεως ή άρχίσσσα τήν εποχήν του 
Ιουστινιανού βΐχεν άποκορυφωθή μετά τήν καταστροφήν. *Η αυτοκρατορία 
εστηρίζετο επί των ιδίων πόλεων, αί όποϊαι συνεδέοντο μετ* αυτής διά των 
ιδικών των συμφερόντων. Ή φραγκική αυτοκρατορία προσεπάθησε νά 
προσαρτήση τήν Δαλματίαν, άλλ* ανέσταλη επιτυχώς άπο τον βυζαντινόν στό¬ 

λον. ΑΙ κοινότητες δεν ήσαν πρόθυμοι νά αλλάξουν κυρίαρχον. 

Ή κατάστασις ή?1αξ8 ριζικώς μόνον κατά τά μέσα του 9°^ αΐώνος επι 

του αΰτοκράτορος Βασιλείου Α' του Μακεδόνος {867-886)» Τότε ήρχισεν 
ή επί-θεσις τής αυτοκρατορίας εις δλους τούς τομείς, Τήν άντανάκλασιν τής 
αλλαγής ταύτης επι τής βυζαντινής διοικήσεως τής Δαλματίας μελετ^ ο συγγρ. 

εις τό τρίτον κεφάλαιον του βιβλίου του. 

Αί βυζαντιναι πόλεις καί νήσοι είχον χάσει πάσαν σχεδόν πραγματικήν 
έποικοινωνίαν μέ τήν Κωνσταντινούπολιν. Αί σκλαβηνίαι πέριξ αυτών είχον 
Ιν τφ μεταξύ έξελιχ-Οή εις μικρά κράτη. Εις τήν βορειοδυτικήν καί μεσαίαν 
παραλίαν καΐ τήν δπίσω χώραν ήδραιώθη τό σημαντικώτερον εξ αυτών, ή 
άρχοντία καΐ ύστερον τό βασίλειον τής Κροατίας. ΕΙς τό όπισθεν τού Βα- 

Ι^ΓονπΐΙί και τού Κοί:θΓ αί άρχοντίαι των Ζαχλοΰμων, τών Τερβουνιωτών 
καί τών Διοκλητιανών. Ή συμβίωσις τών βυζαντινών πόλεων μετά τών 
κρατών τούτων ήτο δλονέν στενωτέρα και επιτυχέστερα. Οί άρχοντες τών 
Σλάβων καΐ πρό παντός τών Κροατών επεζήτουν οσον τό δυνατόν στενωτέ- 

ρας σχέσεις με τάς βυζαντινός πόλεις, αί όποίαι ήσκουν σημαντικωτάτην επί- 

δρασιν εις τήν ζωήν τών νέων τούτων κρατών. Ή βυζαντινή κυριαρχία ήτο 
όμως διά τάς πόλεις μία έγγύησις τής πλήρους ανεξαρτησίας τών κοινο- 

τήτων των. 

Τό 866 όμως, μία επιδρομή τού αραβικού στόλου από τήν Σικελίαν και 
τήν νότιον Ίτα^άαν ήνάγκασε τάς πόλεις τής Δαλματίας νά ζητήσουν στρατιω¬ 

τικήν βοήθειαν από τόν κυρίαρχόν των. Ό αύτοκράτωρ Βασίλειος, μόλις τότε 
καταλαβών τήν αρχήν, ένήργησεν άστραπιαίως. Άπελευθερώσας ό βυζαντι¬ 

νός στό?ι.ος τήν Δαλματίαν τού αραβικού κινδύνου εμεινεν εις τήν περιοχήν 

και κατέστησε τήν κυριαρχίαν τής αυτοκρατορίας εις τήν επαρχίαν πλήρη και 
άμεσον. Τήν Κροατίαν καί τάς άλλας αρχοντιάς τών Σλάβων εκαμεν δ βυζαν¬ 

τινός στρατηγός νά άναγνωρίσουν τόν αύτοκράτορα τού Βυζαντίου ως άνώ- 

τατον κυρίαρχον καί νά διακόψουν κάθε σχέσιν μέ τήν φραγκικήν αΰτοκρα- 

τορίαν. *Η Δαλματία επανέκτησεν ούτω μεγάλην σημασίαν ώς βάσις διά τήν 
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περαιτέρω επίθεσιν τού Βυζαντίου εις τήν Δύσιν. Λίαν δρθώς σκέπειαι δ 
κ. Φερλούγκα, όταν εκφράζει τήν γνώμην, ότι μέ τήν ευκαιρίαν τής έπεμβά- 

σεως ταύτης τών βυζαντινών δυνάμεων καί τής άποκαταστάσεως τής βυζαν¬ 

τινής επιρροής καί κυριαρχίας είς τήν ανατολικήν ακτήν τής *Αδριατικής 
μετετράπη καί ή σρχοντία τής Δαλματίας εις Θέμα. “Εκτοτε συναντώμεν εις 
τάς πηγάς τόν τίτλον τού στρατηγόν τής Δαλματίας καί ή επαρχία αναφέρε* 

ται ρητώς ώς θέμα. 

Αί κύριαι πηγαί διά τήν εποχήν ταΰτην είναι ιά πολύτιμα συγγράμματα 
τού αΰτοκράτορος Κωνσταντίνου Ζ' καί ειδήσεις χρονογραφιών τόσον βυζαν¬ 

τινών οσον καί δυτικών. Ό συγγρ. έρευνα λεπτομερώς τήν λειτουργίαν τής 
βυζαντινής διοικήσεως εις τό θέμα τής Δαλματίας. Τό θέμα τούτο εΤχεν 
εΐσέλθει πλήρως είς τό σύστημα τής βυζαντινής διοικήσεως. ΑΙ Ιδιαιτεραι 
όμως συνθήκαι καθιστούν εύνόητον, ότι δεν ήτο δυνατόν τό θέμα τής Δαλ¬ 

ματίας νά συμμορφωθή τελείως πρός τόν τύπον τών άλλων θεμάτων. Είς τήν 
Δαλματίαν δεν ήτο δυνατόν νά υπάρχουν στρατιωτικά κτήματα. Αί πόλεις 
τού θέματος επλήρωναν μόνον φόρον είς τόν στρατηγόν έκ χρημάτων καί 
τροφίμων. Κατά βασιλικήν διαταγήν επλήρωναν κατόπιν είς τούς άρχοντας 
τών Κροατών καί τών άλλων Σλάβων τά ποσά τά προωρισμένα διά τόν στρα¬ 

τηγόν. Τά ποσά τούτα κατέβαλλαν διά τήν διατήρησιν φιλικών σχέσεων καί 
διά τήν έλευθέραν χρήσιν τών άγρών καί αμπελώνων των, οί όποιοι κείμενοι 
εξω τών τειχών τών πόλεων εύρίσκοντο επί εδάφους τών σλαβικών αρχον¬ 

τιών. Είς τόν στρατηγόν άπέμενε συμβολική μόνον προσφορά. 

Είς τήν διοίκησιν τού θέματος δεν Ιπήλθε ούδεμία σημαντική αλλαγή 
μέχρι τών μέσων τού αιώνος. Γενικώς έπιστεύετο, ότι ή διοίκησις τού 
θέματος περιήλθεν εις τάς άρχάς τού 10°^ αιώνος εις τόν πρώτον βασιλέα 
τής Κροατίας Τοπιίβΐ&ν. Ή άπο-ψις αύχη βασίζεται είς τό πρακτικόν μιας 

συνόδου συνελθούσης τό 925 εις τό δρΗί. Τό έν λόγφ χωρίον έχει ώς έξης: 

ΤοιηροΓβ Ιοίι&ηηίδ ραρμο 5μηοΙ:ί5$ίπιί,οοη5μΙμί:ιιηι ρ6Γμ§·6ηΙ:θ ίη ρΓονιηοία 
ΟΙίΓο&ίΟΓαηι εί ΌαΙτηαΒμΓατη Ηηί^αε ΤοιηίδΙ&ο γ6§^6... Οί ιστορικοί Ιξή- 

γαγον τό συμπέρασμα, ότι δ Τοιπίεΐαν διφκει τό θέμα ώς ανθύπατος τού 
Βυζαντίου. Κατά τρόπον πειστικώτατον δεικνύει δ συγγρ., ότι τό οοπεαίδ- 

1:ιιιη ρ0Γ3§·εηί:ε Ισοδυναμεΐ μέ εοΓοη&ιη οΒΐίηεπίε καί ούδέν έ'χει νά κάμη 
μέ τόν βυζαντινόν τίτλον τού ανθυπάτου. Τό εΐ ΟαΙιημίίμΓμιιι ίίηίί>ιΐ3 κατά 
τόν συγγρ. δέον νά έννοηθή μέ τήν άρχαίαν έννοιαν τού δρου καί γίνεται 
έπομένως ταυτόσημον μέ τό ρΓονίηαμ ΟίΓΟδΙΟΓαπι. Κατά τήν ερμηνείαν 
ταΰτην δ ΤοπιΪ8ΐαν δεν είχε ποτέ εξουσίαν τινά είς τό θέμα τής Δαλματίας. 

Διά τήν ερμηνείαν ταΰτην τής εκφράσεως βί: ΟαΙιημίίμΓαπι ρτονίχιοϋδ δεν 
δυνάμεθα νά παραδεχθώμεν τά συμπεράσματα τού κ. Φερλούγκα είμή μέ επι- 

φύλαξιν. *Η ερμηνεία αύτη παραβλέπει τό γεγονός, δτι ή έν λόγφ έ'κφρασις 
διά τού εί διακρίνει τήν Δαλματίαν από τήν γην τών Κροατών καί τήν 

ΕΠΕΤΗΡίε ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Έτος Λ' 35 
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παρουσιάζει ως προσθήκην προς την εις Κροατίαν Εξουσίαν του ΤοϊηίδΙ&ν. 

Το ζήτημα είναι αν επιτρέπεται νά ΰποθέσωμεν οτι ή μοναδική πηγή παρου¬ 

σιάζει άνακριβή δκφρασιν. Ό ίδιος δ κ. Φερλούγκα θεωρεί προτιμότερον νά 
Ιρμηνευθή ή πηνή κατά κυριολεξίαν. ’Άν όμως νίνη τοΰτο, δεν δΰναται νά 

γίνη παραδεκτή ή ερμηνεία του. 

Εις τά μέσα του 10°“ αιωνος επήλθε πάλιν μία ουσιαστική αλλαγή είς 
την βυζαντινήν διοίκησιν τής Δαλματίας. Εις τήν αυτοκρατορίαν δυναμώ¬ 

νουν τήν εποχήν εκείνην αι άποκεντρωτικαί τάσεις. Ή γενική ροπή τής εξε- 

λίξεως επέτρεψε καΐ εις τούς εντοπίους παράγοντας τής βυζαντινής Δαλμα¬ 

τίας, τήν αριστοκρατίαν των πόλεων καΐ τόν άνώτερον κλήρον νά ασκούν 

μεγάλην επιρροήν έπΙ τής διοικήσεως τής δπαρχίας. 

Είς τήν έποχήν ταύτην αφιερώνει δ συγγρ. το τέταρτον κεφάλαιον τού 
βιβλίου του. Αΐ πηγαι διά τήν ιστορίαν τής εποχής ταύτης είναι πλουσιώτε- 

ραι, διότι υπάρχουν αρκετά εντόπια έγγραφα. Τήν επαρχίαν διευθύνουν οι 
προεστώτες {ρΓΐοΓ03) τού Ζ&δ3Γ, οί οποίοι, δπως και οί εξέχοντες άλλων 
πόλεων, έχουν ήδη έν μέρει σλαβικά ονόματα. Τόν τίτλον τού ανθυπάτου, 
στρατηγού ή κατεπάνω τής Δαλματίας Ιλάμβανεν δ εκλεγόμενος προεστώς 
τού Ζ^άειτ, δ όποιος έσυμβόλιζε τήν θεωρητικήν μόνον εξουσίαν τού Βυζαν¬ 

τίου και τήν άνύπαρκτον πλέον ένότητα τής επαρχίας. "Αλλος αντιπρόσωπος 
τής βυζαντινής εξουσίας είς τήν επαρχίαν δεν υπήρχε, ούτε υπήρχε σώμα εις 
τό οποίον θά συνειργάζοντο εκπρόσωποι όλων των κοινοτήτων. *0 σύνδε¬ 

σμος μεταξύ των δλονέν ήλαττούτο και ή βυζαντινή Δαλματία επαυε νά είναι 
εν φυσικόν δλον. Έκαστη έκ των πόλεων ήκολούθει τά ΐδικά της συμφέ¬ 

ροντα· 'Η πλήρης αυτονομία και ελευθερία κινήσεως και έπικοινωνίας πρός 
τήν στερεάν και τήν θάλασσαν γίνεται ό σκοπός των πολιτικών προσπαθειών 
των κοινοτήτων. Ύπό τοιαύτας συνθήκας ήτο φυσικόν νά μή διατηρηθή ή 
ένότης τής έπαρχίας. Ό συγγρ. δεικνύει βάσει των ειδήσεων τού Στρατηγι¬ 

κού τού Κεκαυμένου, δη τό ΟιιΒΓονηίΙτ από τό 1108 άπετέλει Ιδιαίτερον 
θέμα με στρατηγόν καί αύτοκρατορικόν στρατόν δπως και τό Δυρράχιον. 

Τήν ιδίαν έποχήν ήρχισεν ή Ένετία ένδιαφερομένη διά τούς λιμένας 
και τά στενά τής ανατολικής ακτής τής ’Αδριατικής, προσπαθούσα νά κατα- 

στήση άσφαλέστερον τόν πλοΰν των πλοίων της πρός ζην "Ανατολήν. *Υπό 
τό πρόσχημα τής ύπερασπίσεως των βυζαντινών συμφερόντων έπενέβη δ ενε- 

τικός στόλος τό 1000 εις τήν Δαλματίαν. ΈπΙ τή εύκαιρία υπέταξαν και 
ώρισμένας παραλιακός πόλεις καί νήσους άνηκούσας είς τό βασιλείαν τής 
Κροατίας. Τό 1018, μετά τήν ολοκληρωτικήν καταστροφήν τής αυτοκρατο¬ 

ρίας τού Σαμουήλ, δ Βασίλειος δ Βουλγαροκτόνος κατώρθωσε νά Ινισχύση 
πάλιν τόν έλεγχον επί τής Δαλματίας. 'Η Ένετία ήδυνήθη δμως νά κράτηση 
ύπό τόν έλεγχόν της τάς κοινότητας των νήσων τής βορειοδυτικής "Αδριατι- 

κής θΓ0δ, Ι/οέίη], Κγ^ καί ΚμΒ. 

Βιβλιοκρισίαι 

Ό κ. Φερίωύγκα αποκρούει τήν κοινήν γνώμην των ιστορικών, δτι και 

δ βασιλεύς τής Κροατίας Στέφανος Οτέΐδίαν * (970-995) 6 λαβών διτδ τήν 
Κωνσταντινουπολιν σχήπτρον κα'ι στέμμα δίφκει τήν βυζαντινήν Δαλματίαν 

ώς έπαρχος «αΙ πατρίκιος. Κατά τόν σονΥΟ- •'ό σχετικόν χωρίον τοό Θωμά 
τοϊ αρχιδιακόνου αναφέρει τήν Δαλματίαν υπό τήν αρχαίαν έννοιαν καΐ^ δη¬ 

λώνει μόνον τήν είς τήν Κροατίαν αρχήν τοϋ βασιλέως ΟΓίΐδΙ&ν. Ο τιτλ^ 

έπαρχος καί πατρίκιος είναι κατά τόν κ. Φερλούγκα τιμητικός μονον. Η 
ερμηνεία αύτη δεν δύναται νά άποκρουσθή έκ των προτέρων, ούτε είναι δυνα¬ 

τόν νά τήν παραδεχθώμεν άνεπιφυλάκτως. Είναι άναγκαϊον νά έπανεξετασθή 
μετά μεγάλης προσοχής ή κυριολεκτική έννοια τού χωρίου τού Θωμά καί ή 
χρησιμοποίησις τού γεωγραφικού δρου Δαλματία εΐς τά μεσαιωνικά κείμενα, 

προ παντός τά εντόπια. ^ ^ 
Είς τό 1069 περιήλΟεν ή βυζαντινή Δαλματία είς τήν πλήρη εξουσίαν 

τοϋ βασιλέως τής Κροατίας Πέτρου ΚτεέίπιΪΓ (1058-1074). Οΰτος παρέ¬ 

λαβε τήν επαρχίαν δχι ως άξιωματοϋχος καΐ κυβερνήτης τοϋ Βυζαντίου, 
αλλά ή έπαρχία παρεχωρήβη είς διοίκησιν μέ επιφΰλαξιν μόνον των δικοιω- 

μάτων τής ανώτατης και πλατωνικής μονον κυριαρχίας. 

"Από τό 1069 μέχρι τού 1165 δεν ύπάρχει βυζαντινή διοίκησις εις Δώ· 

ματίαν. Τό Βυζάντιον παρηκολούθει μέ προσοχήν τάς εξελίξεις εις την 
Άδριατικήν. Έπί "Αλεξίου Α' τού Κομνηνοΰ έπενέβη τό Βυζάντιον είς ιός 
ταραχάς τάς δημιουργηθείσας μετά τόν θάνατον τοϋ βασιλέως τής Κροατίας 
Δημητρίου ΖνοηίπιίΓ (1076-1089). Δέν ήδυνήθη δμως νά άποκτήση μόνι¬ 

μον έλεγχον επι τής έπαρχίας. 
Τό επόμενον κεφάλαιον αφιερώνεται είς τήν μελέτην τής τελευταίας 

περιόδου ιείς τήν βυζαντινήν διοίκησιν τής Δαλματίας.^ ΈπΙ Μανουήλ τοϋ 
Κομνηνοΰ (1143-1180) ή αυτοκρατορία έκαμε μίαν ακόμη προσπάβειαν 

πρός άποκατάστασιν τής Ιξουσίας του είς το βορειοδυτικόν μέρος τής Βαλ¬ 

κανικής χερσονήσου. Έν τφ μεταξύ ή Κροατία είχεν ένωθή μέ τήν Οίγγα- 

ρίαν και δ βασιλεύς τής Ούγγαρίας έφόρει και τό στέμμα τής Κροατίας καΐ 
τής Δαλματίας. Μετά τήν κατά το 1165 νίκην κατά τοϋ στρατού τοϋ βασιλέως 
τής Ουγγαρίας καΐ Κροατίας δ Μανουήλ δ Κομνηνός έσχεν υπό κατοχήν 
μέγα μέρος τής Δαλματίας έπιτεβείς διά ξηράς, σύμπτωμα βαρυσήμαντου τής 

καταρρεύσεως τής ναυτικής δυνάμεως τοϋ Βυζάντιου. 
Μετά τήν μεγάλην νίκην πλησίον τοϋ Σιρμίου τό 1167, μέγα μέρος τής 

Κροατίας καί τής Δαλματίας περιήλδεν είς τήν έξουσίαν τοϋ Βυζαντίου και 
παρέμεινεν υπό τήν επικράτειαν τής αυτοκρατορίας μέχρι τοϋ 1180. Τό νέον 

1 Κατά παλαιόν παράδουιν τών Σλάβων τής Βαλκανικής οΐ βασιλείς τής Κροα¬ 

τίας είχον 6ν χριστιανικόν καί έν έβνικόν όνομα. Τό Βτϊίείαν δέν είναι επιόετον 

άλλα δεύτερον ονομα. 
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βυζαντινόν όονκάτον της Δαλματίας καΐ Κροατίας ουδεμίαν σχέσιν ε^^ει προς 
την παλαιάν επαρχίαν του 7°^ μέζο*· "τοΰ αιώνος. Εις τό δουκάτον 
Ιστελλεν δ αΰτοκράτωρ κυβερνήτας, εις εκ των όποιων ήτο αναμφιβόλως 
κροατικής κατανωγης. *Η επιρροή τής εντοπίου αριστοκρατίας έπΙ τής διοι· 
κήσεως ήτο μεγάλη. Αι σχέσεις του κυβερνήτου πρός τόν αυτοκράτορα υπεν¬ 

θυμίζουν πολύ τήν φεουδαρχικήν υποταγήν δυτικού τύπου. Ή βυζαντινή 
διοίκησις έπι τού αΰτοκράτορος Μανουήλ εμεινεν Ιπεισόδιον μόνον είς τήν 
ιστορίαν τής Κροατίας. 

Τό βιβλίον τού κ. Φερλούγκα συνεπλήρωσεν αισθητόν κενόν εις τήν ιστο¬ 

ρικήν ερευνάν καΐ εδωσε μίαν σημαντικήν συμβολήν εις τάς γνώσεις μας περί 
τής διοικήσεως των βυζαντινών επαρχιών. Πολλά προβλήματα λύει, νομίζω, 

τελικώς, άλλα δέ προωθεί πρός έξονυχιστικωτέραν επανεζέτασιν και συμ· 

βάλλει ούσιαστικώς εις τήν τελικήν των λύσιν. Τό βιβλίον του άνευ άμφι· 
βολίας εύρίσκεται εις τό επίπεδον τής συγχρόνου ιστορικής έπιστήμης καΐ θά 
άποτελή απαραίτητον βάσιν διά πάσαν περαιτέρω έρευναν. Δι* αυτό επέμεινα 
εις μίαν εκτενεστέραν άνάλυσίν του. 

ΖαεΓ6ΐ3 ΚΑΒ03Ι<Αν ΚΑΤίΟΐό 

Νικολάου Μ. Παναγιωτάκη, Θεοδόσιος ό Διάκονος καϊ τό ποίημα 
αύτοϋ «"^Αλωσις της Κρήτης» (Διατριβή έπι διδακτορία) (Κρητική 

* Ιστορική Βιβλιο&ήκη, άριϋ·. 2), ^Εκδόσεις * Εταιρείας Κρητικών "1στο~ 

ρικών Μελετών, ^Ηράκλειον 1960, σσ. 189. 

Τύχη άγαθή τφ δνη συνεπικούρησε κατά τε τήν διαπραγμάτευσιν και 
τήν κατά πάντα επίκαιρον εκδοσιν τής ώς άνω πραγματείας. 

Δεν υπήρχε, νομίζομεν, ώραιότερον δώρον διά νά προσφέρη Κρής φιλό¬ 

λογος και δή και έκ τού ηρωικού Χάνδακος καταγόμενος, ως είναι ό συγγρα- 

φεύς τής προκειμένης διατριβής, εις τήν γενέτειράν του επι τή χιλιετηρίδι 
από τής άπελευθερώσεώς της από τούς "Αραβας καΐ εύγενεστερα φροντις διά 
τόν Κρήτα διδάσκαλον, ώς είναι ό καθηγητής κ. Ν. Β. Τωμαδάκης, εις τό 
πλαίσιον τού Βυζ. Φροντιστηρίου τού οποίου ή εργασία αύτη έπετελέσθη. 

Μόχθος πολύς καΐ χρόνος μάκρος μετά άκαταπονήτου έργατικότητος καΐ 
ίσης εμβριθείας έχρειάσθησαν διά νά άχθη είς πέρας τό προκείμενον έργον. 

Πληθύς φιλολογικών καΐ ιστορικών προβλημάτων ευρίσκει ικανοποιητικήν 
λύσιν, άλλων δέ ισαρίθμων, άνακυπτόντων τούτο μέν εκ τής ελλιπούς χειρο¬ 

γράφου παραδόσεως και τών ερμηνευτικών δυσχερειών, τούτο δέ εκ των άσα- 

Βιβλιοκρισίαι 597 

φών ή άλληλοσυγκρουομενων ιστορικών ειδήσεων, διευκολύνεται ή διερεύνη- 

σις καί προαγγέλλεται ή λύσις. 

'Η πραγματεία χωρίζεται ούσιαστικώς εις τρία τμήματα. Εις τό πρώτον 
(σσ. 1-90) ό σ. διερευνά τά προβλήματα καί εξετάζει δ,τι άφορφ εις τόν 
ποιητήν Θεοδόσιον, σύγχρονον τών έξιστορουμένων γεγονότων καί ώς έκ 
τούτου άξιολογωτάτην πηγήν, είς τόν χρόνον και τάς συνθήκας τής συγγρα¬ 

φής τού ποιήματος, εις τάς ποικίλας επιδράσεις, τήν γλώσσαν, τό μέτρον, 
τήν λογοτεχνικήν αξίαν κλπ., ποιείται δέ εμβριθή κριτικήν τών παρεχόμενων 
ειδήσεων διά τής συνεξετάσεως πασών τών συναφών πηγών. 

Τό δεύτερον τμήμα (σσ. 94-124) καλύπτει ή νέα κριτική εκδοσις τού 
ποιήματος ( σύνολον στίχων 1039). Τό δέ τρίτον περιλαμβάνει σχόλια καΐ 
ερμηνευτικάς σημειώσεις (σσ. 127-168) καΐ χρησιμώταχον γλωσσάριον 
{σσ. 171-189). 

Αΐ άρεται τής έν λόγφ εργασίας και τής εκδόσεως εΐναι αναμφισβήτη¬ 

τοι. Τό ποίημα τού Θεοδοσίου έξεδόθη διά τελευταίαν φοράν εν Βοηπ τό 
1828 υπό τού Ρ. Ιβοοίΐδ, στηριζομένου μεν εις τήν εκδοσιν τού Ρο§:§·ΐηί 
(1777) αλλά συνοδεύοντος τήν εκδοσιν του μέ βαθυστόχαστα σχόλια και 
μαντικός πολλάκις διορθώσεις, ώς έδειξεν ή νέα τού κώδικος άνάγνωσις. 
"Εκτοτε άλλοι μελετηται είχον διατυπώσει νέας παρατηρήσεις, ώς ό Βοΐδ- 

δοημάο, δ 0. Ρ. ΜΰΙΙοΓ, δ Ρ. ΚαΗη, δ Ιδ. Ηί11)6Γ§·, δ ΚγιιπιΙ^&οΙιογ κ.ά., 

εκ διαφόρων αφορμών έκαστος, γεγονός τό οποίον συνετέλεσεν εις τό νά 
μείνουν αί παρατηρήσεις των αΰται άγνωστοι ή άχρησιμοποιητοι. 

Εντεύθεν ήτο φανερά ή ανάγκη νά γίνη άναθεώρησις μέν τών παλαιών 
εκδόσεων έπΙ τή βάσει νέας άναγνώσεως τού κώδικος, χρησιμοποίησις δέ τών 
τήδε κάκείσε κατεσπαρμένων, σοςρών πολλάκις, παρατηρήσεων. Το έργον 
τούτο άνέλαβε και έφερεν εις πέρας 0 κ. Παναγιωτάκης κατά τρόπον λίαν 
ικανοποιητικόν, προδίδοντα φιλολογικήν μέν κατάρτισιν άρτίαν, ιστορικήν 
δε κρίσιν ούχΙ συνήθη. 

“Αριστοτεχνική εΐναι επίσης καΐ ή συνθετική εΙκών τής άπε)-.ευθερώσεως 
τής Κρήτης, τήν οποίαν μάς παρέχει δ σ. έπΙ ττ| βάσει τής διηγήσεως τού 
Θεοδοσίου και πασών τών συναφών πηγών, μηδέ αυτών τών αραβικών εξαι¬ 

ρούμενων, έστω καί αν τών τελευταίων τούτων έγένετο έμμεσος και περιωρι- 

σμένη χρήσις. 

Ιδιαιτέρως επίσης πρέπει νά σημειωθή καΐ ή επίκαιρος παρεμβολή λαο- 

γραφικών, τοπογραφικών καΐ τοπωνυμικών δεδομένών τής περιοχής τού 
Χάνδακος, δπου διεδραματίσθησαν τά υπό τού Θεοδοσίου περιγραφόμενα 
γεγονότα, αμέσως συνδεόμενων μέ τό έξεταζόμενον θέμα, τών οποίων δ σ. 

έχει σαφή καί εύρεϊαν γνώσιν και ποιείται καιρίαν χρήσιν. 
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"Εργον ώς τό προχείμενον παρέχον μέγαν αριθμόν λεπτομερειακών είδη^ 

σεων καΐ πλήθος περίπλοκων προβλημβίτων δεν ήτο δυνατόν νά πραγματο· 

ποιηθη ανευ ελλείψεων* τό ευχάριστον έν προκειμένορ είναι δη αί ελλείψεις 
αΰται είναι περιωρισμενης Ικτάσεως, πολλαΐ δε εξ αυτών είναι τεχνικής φΰ- 

οεως και δεν οφείλονται αποκλειστικώς εις τον συγγραφέα. 

Γνωρίζοντες δτι β κ. Παναγιωτάκης σκοπεύει νά επανέλθτΐ επί του 
θέματος διά συμπληρωματικών τινων παρατηρήσεων καΐ επιθυμοΰντες νά 
συμβάλωμεν εις την περαιτέρω επεξεργασίαν του δλου θέματος Ιδία έξ επ<5· 

■ψεως φιλολογικής καταχωρίζομεν κατωτέρω δλίγας παρατηρήσεις γενομένας 
εξ αφορμής τής μετά πολλοί ενδιαφέροντος μελέτης τής περί ής 6 λόγος 
πραγματείας. 

Τό κείμενον του Θεοδοσίου είναι όμολογουμένως δυσκολώτατον, τά δέ 
ερμηνευτικά προβλήματα αυτοί ουχΙ απλά, *0 κ. Παναγιωτάκης είναι αξιέ¬ 

παινος, διότι διεξήλθε τό εργον στίχον προς στίχον καΐ τή βοηθείςί καΐ ιών 
παρατηρήσεων των μεγάλων φιλολόγων του παρελθόντος μάς εδωσε τό άρτιώ- 

τερον κείμενον πασών τών προγενεστέρων εκδόσεων. 'Υπάρχουν άκόμη αρ¬ 

κετά σημεία σκοτεινά και ετερα χρήζουν συμπληρώσεως. Ή σΰγκρισις ϊσως 
του μοναδικοί μέχρι σήμερον γνωστοί κώδικος (ΡδΗδ. δηρρί. §·γ, 352) μέ 
έτερον κώδικα του Θεοδοσίου θά ήτο εν προκειμένφ λίαν διαφωτιστική, 3ν 
δχι αποκαλυπτική: είναι δ εν τή Βιβλιοθήκη ν&11ίθ6ΐί3η3 τής Ρώμης 
ΰπ* άριθ, 206 (ΟΧΧΧ), 49 (πρβλ. Ε. Μ&γΙϊπϊ, ΟαΙαΙοβΌ άΐ ηι&ηο- 

εοπΙΙί §·Γ6α οδΐδίεηίχ ηεΐΐο ΒίόΗοίεοΗο ίΐαΐίαηε, Μίΐ&ηο II (1902) ρ. 223 

«Τ1ΐ€θάθ8:ί ονΟΓδίο ΟγοΙ&ο»). Τώρα άπομένει εις τον κ. Παναγιω- 

τάκην, ό όποιος παρήγγειλεν ήδη φωτογραφίας του κώδικος, νά μάς είπη άν 
οΰτος έχη σχέσιν μέ τά άπόγραφα τοί ΟοΓηεΙίαδ και τοί Κο§:§:ϊηί, οπότε ή 
αξία του ώς δευτέρου κώδικος μηδενίζεται, ή άν πράγματι είναι νέος, οπότε 
είναι σημαντικός διά τήν περαιτέρω άποκατάστασιν του κειμένου τοί 
Θεοδοσίου, 

Α' Παρατηρήσεις έπι του κειμένου. — Έν τή εκδόσει τοί κειμένου δ σ. 

έχει καταργήσει τήν χρήσιν τών κεφαλαίων γραμμάτων μετά τελείαν στιγμήν. 

Τό τοιουτον δεν βλέπομεν νά έξυπηρετή καμμίαν σκοπιμότητα, 

'Ωσαΰτως δ διά κόμματος αυστηρός χωρισμός τών προτάσεων · άντικει- 

μένων από τών εις δ άναφέρονται ρημάτων κρίνεται εξεζητημένος. 

Σελ. 95. Έν τφ τίτλφ. Ή χρήσις τής προθέσεως περί άντί τής ηαρά 
πρός δήλωσιν του ποιητικοί αιτίου καίτοι μαρτυρουμένη άλλοθεν και παρα- 

διδομένη υπό τοί χειρογράφου είναι σπανιωτάτη και οφείλεται μάλλον εϊς 
αρχικόν άντιγραφικόν σφάλμα. Καθ* ήμάς θά έδει νά γραφή παρά Θεοδο- 

σίον καΐ νά τεθή έν κριτικφ ΰπομνήματι ή έτέρα γραφή. 

Σελ. ΙΟΙ, Α 229. Όμαλώτερος φαίνεται νά είναι δ συμπλεκτικός τ€ τοί 
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άντιθετικοΰ δέ. (Πρβλ. και σελ- 137 - 138 σημ. στ, 229.Επίσης, σ. 117, Δ 30). 

Σελ. 102, Α 260. Ή προσφυής διόρθωσις κεκσνμένη | Κρήτΐ] προσ- 

κροΰει εις τήν, μεταγενεστέραν βεβαίως, βυζ. άντίληψιν περί αρτίου στίχου. 

(Κατά τον Γρηγόριον Κόρινθου «στίχων πρώτη καΐ μεγίστη το 

έμπερικλείεσ^αι τφ στίχω έννοιαν καί ταύτην πΧείονα καΐ άφορίζεσ'^αι «αί 
έμπεριγράφεσ&αι καΐ μή εκκρεμή είναι τήν τον δπισ&εν στίχον έννοιαν πρός 

τήν εμπροσ&εν Α. Δ. Κομίνη, Γρηγόριος Πάρδος... Ρώμη ■ *Αθήναι 

1960, σ. 129, 76-78). Σπανίως δέ δ Θεοδόσιος χρησιμοποιεί τήν λεκτικήν 
συνάφειαν δυο συνεχομένων στίχων. *Ακόμη 'δέ δυσκολώτερον φαίνεται νά 
έχώρισε διά στίχου τήν μετοχήν από του υποκειμένου αυτής. Καθ* ημάς τό 
κεκαυμένη συναπτέον πρός τό Κύζικε. 

Σελ. 104, Β 55 (και σελ. 143, σημ. στ. 54-55)* ενσννδέτων ή ορθή 
άνάγνωσις, έναντι τών προγενεστέρων εκδόσεων παρεχουσών άσννδέτων. 

Κλασσική περίπτωσις συγχυσεως τοί &ν πρός τό ά διά παλαιογραφικήν 
ομοιότητα. Ό ]. Η€Γ§:6ηΓδΙΙιεΓ ( Μοηιιιηοηέα αά ΡΙιο1:ΐιιπι εΐυδςιηο 
ΙιΐδΙοΓ. ρεΓΐ;ΐπειι1:ί&, ΚΔΐΪ3ΐ)θΐια0 1869, ρρ, 62 - 63) έξέδωκε : « ...τούτων γάρ 

οΐ μεν ούδέν τών παλαιών έλλήνων διαφέρονσιν, οϋτε κατά τήν ευσέβειαν 

[άντί ασέβειαν] οϋτε κατά τήν ασέλγειαν...». Πρβλ. 0. ΟΐαηηβΙΙί, έν 

5ΒΝ, VII, 1953, Ρ· 105 π. 3). Φαίνεται δέ οτι καΐ παρ* Όμήρφ εν “Οδύσ¬ 

σειας (Όίηάοτί ■ ΙνφδΐΔ©) β 421 και ξ, 253, 299 πρέτυει νά άναγνωσθή 
εϋκραή άντι άκραή διά τον αυτόν λόγον, αλλά περί τουτου αλλαχού. 

Σελ. 105, Β 80. Όρθώς έγράφη αοί ώς έν χφ κώδικι. Έπρεπε νά 
μελετηθή τό φαινόμενον τής δξυτονίας τής πέμπτης συλλαβής (ΗοοίιΙοη), 

δταν άκολουθή τομή-παίσις πενθημιμερής. Τό φαινόμενον τούτο έπέδωκεν 
εις τούς μεταγενεστέρους βυζ. ποιητάς είς σημείον, ώστε ο Μανουήλ Φίλης 
νά τονίζη σχεδόν πάντοτε τήν πέμπτην συλλαβήν προ τομής - παΰσεως πενθη- 

μίμεροΰς. (Πρβλ. Ο. Ο ί α η η 61 Η, ΤβΙτ&Βίΐοί άΐ Τεοάοτο Ρτοάτοιηο 5α1ΐ0 

ί/Λβί-Α ίϊσοΑ Α «ιιϊ «ίίΐηί-ί ΗρΙ Γίΐίρηίΐίιτίο Βΐζ3,ηΙ;ίηο. ΑΒ 7.5 ( 1957). Ρ. 311. 

πρβλ. καΐ Ρ. Μα η 5, Ό&τ ^γζειηΐ. ΖΏ^δΙίδΐΙ^ετ, ΒΖ 12 (1903), ρ. 318). 

Σελ. 106, Β 120. Γραπτέον τΙς κατά τον κώδικα (πρβλ. ανωτέρω). 

Σελ. 110, Γ 11 δε άτονον παρέχει ό κώδιξ. “Άν καΐ άλλα δμοι« σημεία 
τοί ποιήματος τό έπέτρεπον (γ* συλλαβή δηλ.), θά έπρεπε νά διατηρηθή ή 
γραφή τοί κώδικος* διότι εις μεταγενεστέραν τουλάχιστον εποχήν ή τρίτη 
συλλαβή τείνει νά μένη άτονος, δταν ΰπάρχη τόνος εις τήν δ' και τήν ε' συλ¬ 

λαβήν και άκολουθή τομή-παίσις πενθημιμερής (πρβλ. Ο. ΟΐμηηεΙΗ, 

Ένθ* άνωτ., σ. 311 ■ 313)· Τό πρόβλημα δμως τοίτο είναι δΰσκολον, διότι 
άκόμη δεν εγένετο ειδική έρευνα έν προκειμένφ καΐ επομένως δεν έχομεν 

συμπεράσματα μέ ίσχύν μετρικών νόμων, δπως δι* άλλας περιπτώσεις, επι 
πλέον δέ οί αντιγράφεις μή εχοντες συχνάκις σαφή γνώσιν τών κανόνων τών 
διεπόντων τά μετρικά κείμενα έτόνιζον αδιακρίτως ή άφιναν άτονα τά έγκλι- 
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τικά και εις αλλας χώρας του βυζ. δωδεκασυλλαβου ( πρβλ. Β 261, Γ 48 κ.α.). 
2ελ. 116, Γ 200 γίγνώακει καλλιον γραπτέον γινώακει. Δυστυχώς δεν 

παρέχεται δλλος ενεστωτικός τύπος του ρήματος τούτου ή του γί(γ)νομαι διά 
νά ϊδωμεν πώς δ Θεοδόσιος τά χρησιμοποιεί. Πλήν δμως έπΙ 27 περιπτώ¬ 

σεων δίχρονων καΐ βραχέων φωνηέντων ευρισκομένων προ του συμπ?^γματος 
γ μετ* ένρινου μόνον εν στίχφ Γ 74 στυγνής το ν μετρεϊται ώς βραχύ, εις 
πάσας δέ τάς λοιπάς περιπτώσεις τά βραχέα καΐ τά δίχρονα λαμβάνονται ώς 
μακρά. *Αλλά και ή λ. στυγνής εν τφ στίχφ τούτφ θά ήδυνατο νά ληφθη ώς 
ΐ< ελεύθερα » λέξις. 

'Σελ. 109, Β 234. Σελ. 117, Δ 19, 26 άντί όντως γραπτέον οντω (πρβλ. 

Α 71, 199, 232, Β 76, 128, 135, 167, Γ 116, 147, Ε 115). 

Σελ. 102, Α 263 έν κριτ. ύπομν. όέ ροίίιΐδ ΐ6§:οη<1ηηι, γε αί άλλαι 
εκδόσεις· άν δεν άναγινώσκεται τόνος, ίσως γραπτέον όε (πρβλ. ανωτέρω). 

Σελ. 103, Β 6 άντ'ι εηεμπεν γραπτέον επεμπε, διότι άλλως θά είχομεν 
εν β' χώρςι σπονδείον. 

Σελ. 107, Β 162 άντι ατδεΐσ&αι... πτοεΐσ'&αι γραπτέον αιδεισ&ε... πτοεί- 

σι^εδηλ. κατά προστακτικήν, πρβλ. όλίγιρ ανωτέρω Β 160 σπουδαζέτω. Κυρίως 
δμως διότι διά τής γραφής -σ^αι παρέχεται σπονδείος εν τή β' χώρα:. Κατά 
ταΰτα καΐ ή άντίστοιχος σημείωσις επΓτοΰ στίχου τούτου (σ. 148 ) παρέλκει. 

Σελ. 118, Δ 47 άλλ’ Μαται ήμΐν... Χασμφδία ούχι ανεκτή παρά Θεοδο- 

σίφ. Προς τούτοις, αν ληφθή ΰπ* δ^Ι^ιν δτι δυσκόλως δύναται νά γίνη βρά· 

χυνσις τής διφθόγγου ενταύθα, θά εχωμεν παραλλήλως καΐ σπονδείον εν τή 
β' χώρα. Προτείνομεν την γραφήν έ’στιν με σημασίαν μέλλοντος, ήτις καΐ 
ευκόλως ήδυνατο νά εκληφθή ώς έσται, του νοήματος άπαιτοΰντος μέλλοντα 

ενταύθα και των συντομογραφημένων παλαιογραφικώς τύπων του ρ. τούτου 
συγχεομένων συχνάκις. 

Σελ. 119, Δ 75 θρακησίων. Νομίζομεν δη πρέπει νά τηρηθή ή άνευ 
υπογεγραμμένης γραφή τού κώδικος (= δ' χώρα) καίτοι τδ δνομα ώς κύριον 
δύναται νά εξαιρεθή τού κανόνας (πρβλ., σ. 28 καΐ σημ. 65). 

Σελ. 121, Ε 30 κλέος γραπτέον ίσως κλέος ί 

Διορθωτέα επίσης καΐ τά ακόλουθα τυπογραφικά σφάλματα έν τφ κει- 

μένφ. Σελ. 29, Α 29 άντί ώ γρ. ώ. Α 59 άντ'ι εναντίον γρ. εναντίων. 'Σ,ζλ· 

106, Β 142 έν κριτ. ύπομν- άντί ν. III 206 γρ. ν. II 206. Όμοίως έν τή 
αντιστοιχώ σημειώσει τού αυτού στίχου έν σ. 147 άντί Γ 20 γρ. Β 206. 

Σελ. 111, Γ 25 άντ'ι ώφελήαας γρ. ώψέλησας, σ. 118, Δ 58 άντ'ι ώρμηαε 

γρ. <^ρμησε καΐ έν σ. 120, Δ 137*138 έγένετο μετακίνησις τού στοιχείου τ 
τής λ. '^είχη καΐ προήλθον έξ αυτής τ0 άντί ό καί είχη άντί τείχη. 

Β' Παρατηρήσεις έπι τής εισαγωγής. — Είς τήν εμπεριστατωμένην είσα- 

γωγήν γεγραμμένην μέ κριτικήν διάθεσιν και άγχίνοιαν θά ήδύνατό τις να 

συζητήση ώρισμένας άπόψεις τού συγγραφέως. Ούτω π.χ. έν σ. 12, στ. 13- 

14 δ Ίο)άννης Μαυρόπους « καλός ών ύμνογράφος » φέρεται γράψας « φυ· 

χροτάτους ιαμβείους ». *Η κοίσις είναι υπερβολική καί δ ποιητής μας εκ των 

σημαντικωτέρων ποιητών τού ια' αϊώνος προφανώς άδικεΐται. 
Σελ. 34, στ. 7 (εκ τών κάτω). *0 άφορισμδς «Γενικώς ειπεΐν, ή βυ¬ 

ζαντινή ιστοριογραφία, άκριτος έν πολλοϊς και "ψυχρά άφήγησις γεγονότων, 

δεν παρέχει παρά σχετικά μόνον έχέγγυα αξιοπιστίας » είναι αύστηρός καΐ 
άναφερόμενος είς τήν καθόλου Βυζ. ιστοριογραφίαν οΰχι ορθός. 

ΕΙς τό κεφάλαιον περί μέτρου (σσ. 25 - 30} δ κ. Παναγιωτάκης θά 
ήδυνατο νά άσχοληθή προσέτι και μέ άλλα μετρικά προβλήματα του Θεοδο¬ 

σίου. Ούτω κρίνεται ανεπαρκής και σύντομος ή παρατήρησίς του περί τών 
τομών, δτι δηλ. « ο Θεοδόσιος τέμνει πάντοτε μετά τήν πέμπτην ή τήν έβδο¬ 

μη ν συλλαβήν». Θά ήδύνατο δηλ. νά έξετάση και καθορίση τήν σχέσιν τών 
τομών-παύσεων μέ τον προ αυτών τόνον (Ηί11)0Γ§:, Μ&με, ΟίαηηεΐΗ) καΐ 
νά σημειώση τό ποσοσχόν τών οξύτονων συλλαβών έπι πενθημιμερούς καί 
τών προπαροξυτόνων έπΙ έφθημιμερους τομής - παύσεως. 

*Ως προς τήν βιβλιογραφικήν ένημέρωσιν τού συγγραφέως δεν έχει δ 
αναγνώστης παρά νά έκφράση τήν ίκανοποίησίν του διά τήν όντως εξαντλη¬ 

τικήν άνερεύνησιν τών πηγών καί τών βοηθημάτων προς άντιμετώπισιν 

πάντων τών προβλημάτων. 

Μετά τήν τύπωσιν τής διατριβής τού κ. Παναγιωτάκη έκυκλοφορήθη 
επίκαιρος μελέτη τού καθηγ, Ν. Β. Τ ω μ α δ ά κ η, Προβλήματα τής έν Κρήτη 
*Αραβοκρατίας (826-961 μ.Χ.) (Περί τής δήθεν άλλοιώσεως τού πληθυ¬ 

σμού έξ άπόψεως έθνο^^ογικής καί θρησκευτικής), ΕΕΒΣ 30 (1960), 1 *38, 

ήτις θά είχε τήν θέσιν της είς τάς έν σελ- 84 καί 85 υποσημειώσεις ύπ’ άρ. 

272 και 274 άντιστοίχως. 

'Έργα τινά ελληνικά και άρθρα σχετικά μέ τον στόλον τών βυζαντινών 
δεν παρεΐχον διαφωτιστικά στοιχεία διά τήν μελέτην τού σ. έφ* φ και πάρε- 

λείφθησαν. 

Θά ήδύνατο δμως ο σ. νά συμβουλευθή προσφάτους μελετάς ξένων ερευ¬ 

νητών επί συναφών θεμάτων, ίσως απροσίτους έν Έλλάδι, ώς π.χ. τό άρθρον 
τού Μ. Μαυτίοε Ι^οιη^αΓά, Ατεοη&αχ 6οΪ3 άε ηιαπη€ θδΐΐδ Ια 
ΜέάίϋοΓΓμηέο πΐΐΐδαίπιμηε (ΥΠ^-ΧΙε δίόοΙεδ) εν τφ βιβλίφ τού Μί- 

οΗβΙ ΜοΠ&ί, ΝμνΪΓΟ 6ΐ Γέοοηοηιίβ Μμήΐΐαιβ άυ. Μογεη - Α§·6 αη 
ΧνΐΙΙβ δίέοΙο ρΓΪποίρ»ΐ6ΐηβιιΙ: οη ΜεθιίδΓΓ&ηέβ (Βΐ1)Ηο1:1ΐ6ς.ιΐ6 ΟέηεΓΒίε 

06 ΓΚοοΙε Ρτμϋίςυε άεδ Ηπαίοδ έίυιΐβδ ΥΙ^ δεοίίοη), Ρ3Π5 1958, ρρ. 

53 ■ 106. 
Επίσης τό άρθρον τού Ν. ΟιΙοηΙιο, I δ&ταοοηΐ ηε1ΓΙ1;&1ΐ& Μεη- 

άίοπδΐε ηεί δοοοΗ IX ε X (Ατοΐιίνίο δίοποο ρετ Ιε ρΓονίηαε η&ροΐ6· 

ΐαηε, Ν.8. 38 (1959), ρρ. 109-122. 
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Ή εργασία του κ. Παναγιωτακη εστηρίχθτι κυρίως εις τάς πηγάς των 
οποίων ό σ. Ιποιήσατο εΰρειαν καΐ κριτικήν χρήσιν. Θά ήδΰνατο ίσως νά 

είχε καταφυγει, άν του ήτο δυνατόν, εις τινας νεωτέρας §κδόσεις (π.χ. Θεο¬ 

φύλακτου Σιμοκάττου (Π0 Βοογ) 1887, Κωνσταντίνου Πορφυρογέννητου, 
Περί Θεμάτων {ΡβΓίιΐδί) 1952). Εις τό Περί βασιλείου τάξεως (χαΐ 
εις τον Σφραντζήν { Παπαδόπουλος), διά τό ενιαίον των παραπομπών καλώς 
δεν παρεπεμψεν ό σ., διότι τά έργα ταΰτα εμειναν ημιτελή. 

Γενικώς επί τών παραπομπών θά ήθέλαμεν νά παρατηρήσωμεν δτι δ σ. 

επιθυμών νά είναι περισσότερον αναλυτικός εχασεν εις σαφήνειαν. Ουτω 
συχναΐ παραπομπαΐ εις Ι'ργα στερούνται τόπου και χρόνου εκδόσεως, ενφ 
παρέχεται πλήρης δ τίτλος* αΐ παραπομπαΐ εις τά περιοδικά επίσης δεν γίνον¬ 

ται κατά τρόπον ένιαϊον και κατά τον διεθνώς παραδεδεγμένον τρόπον. 

*Αρίστη θά ήτο ή διά βραχυγραφιών εν αρχή ή τελεί του έργου κατ* αλφα¬ 

βητικήν σειράν αναγραφή τών πολλάκις μνημονευόμενων άρθρων και μελε¬ 

τών, προς αποφυγήν συγχυσεως καΐ άσκοπου άναζητήσεώς των εις προηγού¬ 

μενα; σελίδας. 

Έκ τών αβλεψιών τέλος τών άλλοιουσών τον νουν τών γραφόμενων 
διορθωτεαι έν τή εΙσαγωγή αί κάτωθι: 

Σελ. 26, στ. 22 άντί «Ινδεκάτην χώραν» γραπτέον ένδεκάτην συλλα¬ 

βήν. Σελ. 33, στ. 3 εκ τών κάτω αντί Λέοντος Ε' γρ. Λέοντος Τ'. Αύτόθι, 
σημ. 87 επίσης άντι Ι^€0 ν*δ γραπτέον Εβο ΥΓδ. Σελ. 32, στ. 16 άντί 
ροόοχρόον γραπτέον ροδόχρον (ώς εν σ. 100 Α, 187) διότι δ στίχος καθί¬ 

σταται Ιδσΰλλαβος. 

V Παρατηρήσες επι τών Σχολίων. — “Οσον άφορφ τέλος εις τά Σχόλια 
καΐ τάς ερμηνευτικάς σημειώσεις, άτινα δίδουν τό μέτρον τής άρτιας φιλο¬ 

λογικής συγκροτήσεως του συγγραφέως, θά εϊχομεν νά παρατηρήσωμεν τά 
Ιξής ολίγα. 

Κατά πρώτον παρεϊλκε πολλάκις ή αναφορά έν τοϊς Σχολίοις διορθώ¬ 

σεων γενομένων ήδη έν τφ κριτικφ ύπομνήματι, εκτός εάν διά τών σχολίων 
επεδιώχθη ή ένημέρωσις και τών μή δυναμένων νά χρησιμοποιήσουν τά κρι¬ 

τικόν υπόμνημα, δπότε καλώς έχουν (πρβλ. σελ. 138, Α 246 — Σελ. 139, Α 
263 — Σελ. 146, Β 121 — Σελ. 149, Β 189 — Σελ. 149, Β 189, 20 — Σελ. 

151, Γ 3— Σελ. 157, Γ 154 κλπ.). 

Σελ. 130, σημ. στίχ. 29-30 έν τή παραπομπή εις την Ανθολογίαν 
καλόν θά ήτο νά άνεφέρετο βιβλίον καΐ αριθμός Ιπιγράμματος. Όμοίως έν 
σελ. 135, σημ. στίχ. 178- 179, γίνεται παραπομπή εις τό ΰπ* άριθ. 120 επί¬ 

γραμμα τής Παλατ. *Ανθολ. (έκδ. Ρ. Υ^αΐϋζ). ’Αναγκαία και ενταύθα ήτο 
ή μνεία του βιβλίου, διότι μέ άριθμ. 120 είναι γνωστά και άλλα επιγράμ¬ 

ματα. Πρόκειται περί του ΰπ* άρ. 120 επιγράμματος του πρώτου βιβλίου 

( ψΆΐίζ) <£ *Εν Βλαχέρναις ϊαμβοι », στ. 11 (οΰχΐ 178 ) αποδιδόμενου κατά 

τινας κώδικας εΙς Γ. Πισίδην, δπερ είναι λίαν ενδιαφέρον. Λαμβανομένης 
δ* υπ* ό'ψιν τής στενής έ|αρτήσεως χοϋ Θεοδοσίου εκ τοΰ Πισιδου και τής 
χρήσεως παρά Πισίδη τής αυτής εΐκόνος καΐ τών σχετικών λέξεων (πρβλ. 

Α. ΡοΓίιΐδί, ΟίθΓ§;ΐο ίϋ Ρίδΐά-ΐα Ροοπιί, Κΐΐαΐ 1960, ρ. 313 εν λ. αυχί/ν) 

ένισχυεται ή άποψις καθ’ ήν τό εν λόγφ επίγραμμα έγράφη υπό τοΰ Πισιδου. 

Σελ. 141, σημ. στ. 30 (γρ. 31) γίνεται λόγος περί μυστηρίου τό οποίον 
έτελεϊτο. Κατά κυριολεξίαν δεν έτελεΐτο μυστήριον' τό 5* επίρρημα μνατι- 

ϋώς χρησιμοποιείται αδιακρίτως έν τή λειτουργική και ΰμνογραφική γλώσση. 

Αυτόθι, σημ. στ. 33 μνεία ευχαριστηρίου παννΰχου λειτουργίας. Και 
ένταΰθα ακυριολεξία. Πρόκειται περί ευχαριστηρίου δεήσεως και παννυχίδος. 

Αυτόθι. Διά τον τουτισμόν τοΰ άνα^ρερομένου υπό τοΰ Θεοδοσίου ναοΰ 

τής Θεοτόκου, χρήσιμον θά ήτο εις τον συγγρ. τοΰ Κ. Ι&ηΐη, Π» Οεο- 

Εοοίέδΐαδίΐςηε ύε ΓΕπιρίΓε ΒγζαηΒη (ΡΓ6ΐηΐέΓ0 Ρατίΐε; Εε 
άε ΟοπδίαηΗηορΙε εΐ 1ε Ρ&ίπαΓΟ&ί; Οεουτηεηίααε) Ιοιηε ΙΠ, ΡαΓΪ3 1953, 

έν σσ. 164-253 τοΰ οποίου μνημονεύονται μετά τών πηγών άπαντες οί έν 
Κωνσταντινουπόλει ναοί τής Θεοτόκου μετά τών σχετικών πληροφοριών- 

Σελ. 153, σημ. στ. Γ 47. Ή γραφή τοΰ κώδικος πολλοϊς θά ήδΰνατο 
να δικαιολογηθή ώς δοτ. προσωπική (διά πολλούς κλπ.). Εκείνο τό όποιον 
επικυρώνει τήν διόρθωσιν έκ πολλών είναι τό τοΰ επομένου στίχου απε- 

πλύ^η όέ μν ρί ων μ ί 0.0 μω ν συναπτόμενον προς τό ηοΙΧών μϊν... 

ο V μ φ ο ρων, 

Σελ. 111, Γ 30-31. Σελ. 114, Γ 141-142. Σελ. 121, Ε 4-6. Σελ. 

122, Ε 73-74. Αί άποστροφαι τών ώς άνω στίχων τοΰ Θεοδοσίου άπηχοΰν 
σχεδόν κατά λέξιν τήν υμνολογίαν τών Χριστουγέννων και τοΰ Πάσχα, εις 
τήν όποιαν είναι διάχυτος δ πανηγυρικός τόνος τών αντιστοίχων λόγων Γρη- 

γορίου τοΰ Ναζιανζηνοΰ. Πρβλ. έπίσης καΐ τό Άναστάσιμον Άπολυτίκιον 
τοΰ γ' ήχου Εΰφραινέο'^ω τά ουράνια, άγαλλιάο'&ω τά ίπίγεια... 

Οί στίχοι Ε 1 -4 (σ. 119) υπενθυμίζουν τήν προσευχήν τοΰ Προμηθέως 
Δεσμώτου τοΰ Αισχύλου, άν καί δεν φαίνεται νά άπηχοΰν εκείνους αμέσως. 

*Ω δϊος και ταχύπτεροι πνοαΐ 
ποταμών τε πηγαΙ ποντίων τε κυμάτων 
άνήριϋ-μον γέλααμα, παμμήτόρ τε γή, 
καΐ τον πανόπτην κύκλον ήλιου καλώ 
Γάεσθε μ* οΐα προς θεών πάοχω θεός. 

Προμηθ·. Δεσμώτης, στ. 88 - 92 

Τό τμήμα τοΰιο, λόγφ τής πληθΰος τών αριθμών, τών παραπομπών 
καί ένεκα τής συχνής έναλ?.ανής τών τυπογραφικών στοιχείων, δεν είναι άπη?.- 

λαγμενον παροραμάτων, τινά τών οποίων δίδουν διάφορον νόημα (πρβλ. 
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Σελ. 133, σημ. στ. 130 — 2ελ. 135, σημ. στ. 185 — ΣβΙ. ]49, σημ. στ. 

198 — Σελ. 156, σημ. στ. 126 — Σελ. 158, σημ. στ. 189 — Σελ. 167, σημ. 

στ. 59}. *Ατ·υχώς δ κ. Παναγιωτακης δεν ήδιινήθη δ ίδιος νά παρακολου* 

θήση την εκτυπωσιν. 

*Αλ?/ αί παρατηρήσεις μας αΰται, π?ιεΐσται των δποίων είναι δεύτε- 

ρευουσης σημασίας ή διατυπώνουν διαφόρους απόψεις από τας του συγγρ·, 

ουδόλως μειώνουν τήν δξίαν του έργου περί ής φθοίσαντες εϊπομεν εν αρχή. 

Πριν κλείσωμεν τό σημείωμα τούτο, θά ήθέλαμεν επίσης νά έξάρωμεν τό 
πολιτιστικόν εργον τής δραστηριωτστης Εταιρείας Κρητικών ^Ιστορικών 
Μελετών, ήης διά τής « Κρητικής Ιστορικής Βιβλιοθήκης » της μάς εδωσε 
μετά του έργου του φίλου κ. Παναγιωτάκη και εν λαμπρόν δείγμα άρτιας 
τυπογραφικής εργασίας, δμοιον τής δποίας δυσκόλως τις αναζητεί και εις τά 
τυπογραφεία τής ποωτευουσης. 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Δ. ΚΟΜΙΝΗΣ 

Οίονρίο άί Ρίείάία ροβηή, I. Ραηβρΐνίοί βρίοί, α οηνα άΐ ΑροΒίΐηο 
Ρβτίηδί (8ίηάία Ραίηβίίοα βίΒρζαηϋηα, Τ.Ηββ], ΒιΐΰΗ-’ΚΗ'ϊΐΒίτ 
νΒΤίαρ, ΕΙΙαΙ 1960, σχήμα 8ον, <70. 322~\-2 χάρται. 

^Εβδομος είς τήν έξαίρετον σειράν των σχετικών προς τό Βυζάντιον 
πραγματειών δΐηθίμ ΡαίΓίδΙιΟΔ βΐ ΒγζΆπύηΆ των Βυζαντινών Ινστιτούτων 

δοΙιΟί'ΟΓπ ιιηά ΚΐίδΙ, οπού, ώς γνωστόν, εχει ήδη από πολλοΰ άναληφθή 
το επίμοχθον εργον τής κριτικής εκδόσεως των σφζομένων του *Ιωάννου 
του Δαμασκηνού, έκυκλοφορήθη επ* εσχάτοις δ πρώτος τόμος τής κριτι¬ 

κής §κδόσεως τών ποιημάτων του κορυφαίου τής θύραθεν βυζαντινής ποιή- 

σεως Γεωργίου τοΰ Πισίδου, επιμελεία του καθηγητοΰ του Πανεπιστημίου 
του Μιλάνου κ. Αίιγουστίνου ΡετΙυδί. 

Ό Γεώργιος Πισίδης, ή ακμή τοΰ δποίου συμπίπτει μέ τούς χρόνους 
τής βασιλείας τοΰ Ήρακ?ιείου { 610-641 ), είναι μία από τάς πλέον ενδια¬ 

φέρουσας φυσιογνωμίας τής βυζαντινής φιλολογίας και αποτελεί φωτεινήν 
όντως εξαίρεσιν μεταξύ τοΰ πλήθους τών ροείδε ιηίηοΓεδ, τούς δποίους 
παρήγαγε κατά καιρούς τό Βυζάντιον. Ή καλλιέπεια και τό υψηλόν τής 
φράσεως και ή φιλοσοφική βαθΰτης τών νοημάτων εκνικοΰν πολλάκις τήν 
πέδην τής προσωδιακής κατασκευής εις τάς ποιήσεις τοΰ Πισίδου, προβαλ* 

λομένας αύτοδυνάμως ώς λογοτεχνικά δημιουργήματα, προδίδοντα φΰσιν 
κατ’ εξοχήν ποιητικήν. Ό Πισίδης ανήκει πράγματι εις τήν χορείαν τών 
ολίγων εκείνων στιχουργών τοΰ Βυζαντίου, είς τούς δποίους αρμόζει ή προ¬ 
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σωνυμία τοΰ ποιητοΰ. Έκτος τοΰ φιλολογικού αύτοΰ ενδιαφέροντος, αί ποιή¬ 

σεις τοΰ Πισίδου έχουν και μεγίστην ιστορικήν σημασίαν, άποτελοΰσαι πρώ¬ 

της τάξεως, έγκυρον και σύγχρονον πηγήν σπουδαίων ιστορικών συμβάντων, 
μή επαρκώς γνωστών (πρβλ. Α. ΡεΓίιΐδί, I ροεπηί άί ΟίθΓ§:ίο άί Ρΐδίάία 
ίοηΐί ρεΓ 13 δίοτία άεΐ δεοοίο VII, Αΐίΐιεη XI ΙπΙετη, Βγζ. Κοο^γ. 2958 

(Μάηοΐιεη 1960), 450-451). Ό ποιητής ηύτΰχησε νά εΰρη είς τό πρόσω- 

πον τοΰ αύτοκράτορος Ήρακ?^ίου, τον δποίον τοσοΰτον λαμπρώς εξύμνησε, 

πάτρωνα ισχυρόν και ζών έ'τι εγνώρισε κατ’ αξίαν τιμάς, φήμην και δόξαν, 

οίας ολίγοι τών βυζαντινών ποιητών. Τά ποιήματα του δεν έπαυσαν νά άνα- 

γινώσκωνται και ή ακτινοβολία του επί τών μεταγενεστέρων ποιητών είναι 
εμφανέστατη. Ό Πισίδης, κατά τήν φράσιν τοΰ Κ. Κηιπι53ς1ΐ£Γ (μτφ. Γ. 

Σωτηριάδου, τόμ, Β', σ. 617) άπετέλεσε « τό πρότυπον μιμήσεως και θαυ¬ 

μασμού παρά τοϊς ύστερον ποιηταίς, κατέχων οδτω σημαντικήν θέσιν έν τή 
ίστορίφ τής θύραθεν βυζαντινής ποιήσεως», οτι δέ πράγματι ήσκησε μεγί- 

στην ροπήν έπι τής μεταγενεστέρας ίαμβογραφικής κυρίως ποιήσεως, βεβαιού- 

μεθα έκ τής απλής άναγνώσεως ιδίφ τών ποιητικών δημιουργημάτων τής 
άναγεννήσεως τών γραμμάτων κατά τον ΙΟ'^ν αιώνα (*Ιγνάτιος Διάκονος, 

Χριστόφορος Μυτιληναϊος, Θεοδόσιος Διάκονος, Ιωάννης Γεωμέτρης κ.λ.). 
Ό υμνητής τών κατορθωμάτων τοΰ Ηρακλείου υπήρξε κατά τον επιτυχή 
χαρακτηρισμόν τοΰ κ· ΡειΙιΐΐδί (σ. 11) «δ έσχατος τών κλασσικών» και έμε- 

λετάτο παρ’ αυτούς, είναι δέ χαρακτηριστικόν ότι μόνου αύτοΰ §κ τών βυζαν¬ 

τινών αΐ ποιήσεις σταχυολογοΰνται Ισοτίμως μετά τών κλασσικών έν τή 
Σούδρι. Άλλα καΐ άργότερον είς τό ζωηρόν πνευματικόν περιβάλλον τής 
αυλής τών Κομνηνών και τών πρώτων Παλαιολόγων, δ Πισίδης άνεγνώσθη, 

ήγαπήθη και εύρε νέους μιμητάς (Κωνστ. Μανασσής, Νικήτας Εύγενειανός, 

Θεόδωρος Πρόδρομος, Ιωάννης Τζέτζης, Μανουήλ Φίλης, κ.λ.). *0 Μιχαήλ 
Ψελλός εύρέθη κάποτε είς τήν ανάγκην νά άπαντήση εις τεθεϊσαν αύτφ ερώ- 

τησιν «τις στιχίζει κρεΐττον, Ευριπίδης ή Πισίδης;» καΐ υπό τοΰ Γρηγο- 

ρίου τοΰ Πάρδου ή ποίησις τοΰ Πισίδου προβάλλεται ώς «αρχέτυπον» είς 
τούς στιχοπλόκους τών τριμέτρων. Παρ’ ολην τήν σημασίαν του αυτήν τό 
ποιητικόν εργον τοΰ Πισίδου ελάχιστα ήτο μέχρι σήμερον γνωστόν και παρα- 

δόξως πως ολίγον ειλκυσε τήν προσοχήν τών φιλολόγων. Μετ’ εύλογου λοι¬ 

πόν ενδιαφέροντος και χαράς γίνεται δεκτή ή παρούσα έκδοσις τοΰ κ, ΡβΓϊιΐδί, 
ερχόμενη οΰτω νά κάλυψη σημαντικόν κενόν διά τής συγκεντρώσεως, μελέτης 
και κριτικής άποκαταστάσεως τών σφζομένων τοΰ ποιητοΰ. 

Εις τον πρώτον τόμον τής εκδόσεως Ρ^Γΐιιεί υπό τον γενικόν χαρακτη¬ 

ρισμόν ραηβ^ίηοί ορΐοί περιλαμβάνονται τά γνωστά έκ τής εκδόσεως ^ιιεΓοί 
( 1777), άνατυπωθέντα επιμελεία τοΰ Ιιη. ΒβΙίΐΣεΓ είς τήν σειράν τής Βόν¬ 

νης (1837) καΐ τον 92ο'' τόμον τής Ελληνικής Πατρολογίας τοΰ Μί§:η6, 

τρία μεγάλα πανηγυρικά ποιήματα προς τιμήν τών νικών τοΰ Ηρακλείου 
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συντεθέντα, είς τά οποία ποοστίθενται εκδιδόμενα μεταξύ αύτών, κατά τήν 
υπό του εκδότου πιστευομένην χρονολογικήν σειράν, ετερα τρία μικρότερα 
του αυτοΰ «ιστορικού» χαρακτήρας ποιήματα, είς τήν άφιξιν τού Ηρακλείου 
Αφρικής, εΐς τόν Πατρίκιον Βόνον και εις τήν άποκατάστασιν τού Τιμίου 

Σταυρού, έκδοθέντα άρχικως υπό τού Ι,οο δίεΓπΙίειαΙι δμοΰ μετ’ άλλων ανεκ¬ 

δότων ποιήσεων τού Πισίδου εν \νΐεηθΓ 8ΐ:ιιθί6π (XIII (1891 ), 1*62 και 

XIV (1892), 51-68). 

Ό εκδότης κ. Αυγουστίνος Ρ6Γί:ιΐδϊ, διακεκριμένος κλασσικός φιλόλογος, 

είναι εύφήμως καί ευρέως γνωστός καί διά τάς εμβριθείς περί τά βυζαντινά 
πραγματείας του, γενναίως καθαπτομένας ποικίλων θεμάτων τής βυζαντινής 
ιστορίας καί φιλολογίας. *0 κ. ΡοΓίηδί συνδυάζει έν ταυτφ τήν ελληνομά- 

θειαν, τήν φιλοπονίαν καί χήν αύστηράν μέθοδον τού δοκιμωτάτου κλασσι¬ 

κού φιλολόγου (είναι δ εκδότης των σχολίων είς τόν Ησίοδον) καί συγχρό¬ 

νως εύρειαν γνώσιν τού χώρου των βυζαντινών πραγμάτων, ως εδειξεν η 
εκδοσις τού « Περί θεμάτων » τού Κωνσταντίνου Πορφυρογεννήτου, έργου 
τού οποίου δ ύπομνηματισμός άπήτει δ’χι μόνον φιλολογικόν μόχθον, αλλά 
καί έδραίαν γνώσιν των διοικητικών θεσμών, τής Ιστορίας και της γεωγρα¬ 

φίας τής Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, πραγμάτων δηλ., τα οποία συνήθως 
και μοιραίως εκφεΰγουν τής δποπτείας τού φιλολογου. Μετά τοιαυτης φιλο¬ 

λογικής καί Ιστορικής παρασκευής δ κ- Ρ. ήτο έκ των πλέον ένδεδειγμένων 
διά νά επιληφθή τού έργου τής έκδόσεως των ποιημάτων τού Πισίδου. *Η 
τοιαΰτη εκδοσις άνήκεν είς τά πλέον επείγοντα άεδίάοΓαϋα των βυζαντινών 
σπουδών, τής παλαιός έκδόσεως τού Οιιετοΐ παλαιωθείσης καί των μελε- 

τημάτων καί συμπληρωματικών εκδόσεων τού Β· 8ΐθΓΐιί)&ο1ι εγκατεσπαρμέ¬ 

νων εις σπάνια και δυσεύρετα περιοδικά καί βιβλία. 'Ωσαυτως ως επιτακτικόν 
αίτημα προυβάλλετο ή συγκέντρωσις και ή κριτική επεξεργασία των πορισμά¬ 

των των έπΙ μέρους άξιολόγων περί τού Πισίδου συμβολών (1^. 8ϊ6ΓηΙ)&ο1ι, 
Ν. Η. Βαγηεδ, κ.ά.) και ή νέα κριτική εκδοσις τού κειμένου βάσει πσσης 
τής χειρογράφου παραδόσεως, μετά μάλιστα τάς θεμελιώδεις συμβολας εις τα 
τού βυζαντινού τριμέτρου των Ιδ. Ηι1ί>εΓ§[ και Ραυΐ Μ&α,δ, οι οποίοι πολλά 
εδίδαξαν περί τής κατασκευής του και συνετέλεσαν είς τήν βελτίωσιν τής 
πολί.αχού ήμαρτημένης μετρικώς χειρογράφου παραδόσεως των βυζαντινών 
ποιητικών κειμένων. Τοιαύτη εργασία, πρέπει νά σημειωθή, απομένει νά 
γίνη είς τούς πλείστους των εκπροσώπων τής βυζαντινής θύραθεν ποιήσεως, 

ή δέ παρούσα εκδοσις τού μεγάλου διδασκάλου των μεταγενεστέρων βυζαντι¬ 

νών ιαμβογράφων, θά έγκαινιάση ασφαλώς τήν άρμοδιωτέραν σπουδήν των 
λοιπών εκπροσώπων τής βυζαντινής θύραθεν ποιήσεως, οί οποίοι, παρ* οσα 
έλέχθησαν καί λέγονται, δεν στερούνται παντελώς ποιητικής τίνος χάριτος, 
ουδόλως δέ φιλολογικού ενδιαφέροντος. Τούτων δυστυχώς ή συγκριτική καί 
γραμματολογική μελέτη εύρίσκεται ολίγον πέραν τού σημείου είς τό οποίον 
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χήν άφήκεν 6 Κ. ΚΓαιπ^δοΙιΟΓ, παρ’ δτι νέα κείμενα καί νέαι αξιόλογοι επί 
μέρους μελέται έχουν εν τφ μεταξύ έμφανισθή. Ή άνδρωθείσα πλέον βυζαν* 

τινολογική επιστήμη, ρίπτουσα τό βάρος είς τήν ιστορίαν και τήν τέχνην, 

έχει παρ* αξίαν αμελήσει τήν φιλολογικήν παραγωγήν τού Βυζαντίου, δλιγώ- 

τερον τήν δημώδη, περισσότερον τήν λόγιαν. Τό Βυζάντιον ϊσως νά μή έχη 
να παρουσιάση έργα μεγάλης καί πρωτοτύπου συλλήτρεως, έχει δμως νά επί¬ 

δειξη σειράν δλην πολλού άξιων λόγου προσωπικοτήτων των γραμμάτων, ήδι- 

κημένων εκ τής συγκρίσεως προς τούς κορυφαίους τής ελληνικής άρχαιότητος. 

Τής έκδόσεως τών έργων τού Πισίδου ο κ. Ρ. προέταξε σειράν προπα¬ 

ρασκευαστικών μελετημάτων, άφορώντων εις ποικίλα ζητήματα τής ύπ’ αυτού 
Ιπιχειρουμένης εκδόσεως καί δημοσιευθέντων είς διάφορα περιοδικά. *Ανα· 

φέρομεν τά μελετήματα περί τών άπολεσθέντων ποιημάτων τού Πισίδου 
(Αενιιπι, τ. XXX (1956), 400 κ.Ι.), περί τής κριτικής εκδόσεως τής «Περ¬ 

σικής *Εκστρατ8ίας » τού Πισίδου { Ι&}ιγ5ιιο1ι άετ ΟδίβΓΓείαΗδοΙίείι Βγζαη- 

Ιίηίδοΐιεη Οεδείΐδοΐιαίΐ, τ. VI ( 1957), 11-24), περί τής γνησιότητος του 
είς τόν Πισίδην αποδιδόμενου εγκωμίου εις τόν βίον καΐ τήν πολιτείαν τού 
έν άγίοις δσιομάρτυρος Αναστασίου τού μαρτυρήσαντος κατ* εκείνους τούς 
χρόνους έν Περσίδι ( Αηαΐβοΐα ΒοΙΙαπάίαηα, τ. 76οζ (1958), 5-63, ο κ. Ρ. 

δέχεται τήν γνησιότητα καί επανεκδίδει τό εγκώμιον), περί τού κειμένου τής 
«Περσικής Εκστρατείας» κατά τόν οοά. Ρατίδ. δαρρί. ^γ. 960 (βΐΐΐο^ο 

ίη οηοΓβ άί 8. Ο. Μ6Γαα1ί, 1957, 338 κ.έ.) καί περί τών αποσπα¬ 

σμάτων τής τρίτης άκροάσεως τής « *Ηρακλ6ΐάδος » ( Μί506ΐ1&η6& άί δΐιιάί 

Μοάΐεναΐϊ, II, Μΐΐ&πο 1957, 1 κ.έ.). 
Τής κριτικής έκδόσεως τών ποιημάτων τού πρώτου τόμου προτάσσεται 

πυκνή καΐ εκτενής εισαγωγή (σσ. 11-67), όπου μετ’ έμβριθείας εξετάζονται 
και διασαφηνίζονται πάντα τά προκύπτοντα φιλολογικά προβλήματα (πλήν 
τής είς τόν ποιητήν άποδόσεως τού Ακαθίστου '^Υμνου, προβλήματος άλλως 
τε λίαν δυσεπίλυτου). Ακολουθεί ή εκδοσις (σσ. 69-307) μετά Ιταλικής 
μεταφράσεως παρά πόδας, επιτάσσεται δέ είς τό τέλος έκαστου τών εξ ποιη¬ 

μάτων εκτενής ιστορικός καί φιλολογικός ύπομνηματισμός. Τό βιβλίον κατα¬ 

κλείουν δύο πίνακες ονομάτων καί πραγμάτων (σσ. 308-311) καί λέξεων 
( σσ. 312 · 322), ως και δύο χάρται τής Κωνσταντινουπόλεως καί τού Βυζαν¬ 

τινού καί Περσικού κράτους κατά τάς άρχάς τού 7ου αΙώνος. 

Είς τό πρώτον κεφάλαιον τής εισαγωγής έπιγραφόμενον « δ Γεώργιος 
Πισίδης καί τό έργον του κατά τήν φιλολογικήν άναγέννησιν τού 7^^ αΐώ- 

νος» (σσ. 11 -16 ) τοποθετείται τό έργον τού ποιητού είς τήν βραχεϊαν άνα- 

γέννησιν τών γραμμάτων κατά τούς χρόνους τού Ηρακλείου και εξετάζονται 
τά ελάχιστα τά οποία είναι γνωστά περί τού βίου τού ποιητού, γεννηθέντος 
κατά τόν Ψελλόν είς τήν Αντιόχειαν τής Πισιδίας, γενομένου διακόνου έν 
Κωνσταντινουπόίνει και περιβληθέντος τά άξιώματα τού σκευοφύλακος, τού 
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ρεφεοενδαρίου καΐ άργότερον τά του δρφανοτρόφου και γηροκόμου, ώς εξά¬ 

γεται έκ των επιγραφών ένίων χειρογράφων των έργων του. *Επιχειρεϊται 
ακολούθως ή χρονολογική διάκρισις τής μεχρις ημών περισωθείσης παραγω¬ 

γής του ποιητοΰ, ή όποια διαιρείται εις δυο περιόδους: 1) από του 610- 

611 εως του 630, κατά την όποιαν δ ποιητής εγραψε την εγκωμιαστικήν 
ποίησιν, καΐ 2) από τον 630 κ.ε., περίοδον ωριμότητας, άφιερωθεΐσαν εις 
την ήθικοθρησκευτικήν ποίησιν. 

Εις τό δεΰτερον κεφάλαιον τής εισαγωγής υπό τον τίτλον « τά άπολε- 

σθέντα ποιήματα του Γεωργίου Πισίδου » (σσ. 17-31) εξετάζεται από πά- 

σης π?ιευράς τό πολΰπλοκον τούτο ζήτημα. Την περιωρισμένην χειρόγραφον 
παράδοσιν των «ιστορικών» ποιήσεων του Πισίδου (δ,τι σφζεται αποτελεί 
(ίπ?ιήν ανθολογίαν, παραδιδομένην εκ τριών ουσιαστικώς χειρογράφων, έναντι 
44 του « Έξαημερου », του οποίου υπάρχουν και μεταφράσεις εις παλαιό- 

σλαβικήν και άρμενικήν), αποδίδει κατ’ άρχάς ό κ. Ρ. εις την προτεραιότητα 
του θεολογικοΰ καΐ μοναστικού ένδιαφέροντος τής βυζαντινής παιδείας, ώς 
δεικνύει ή μεγαλύτερα διάδοσις του «Έξαημερου», εις τήν οποίαν συνετέ- 

λεσε και ή ψευδής άπόδοσις του έργου τουτου εις τον Κύριλλον *Αλεξαν· 
δρείας. Τό φαινόμενον τής τοιαύτης περιωρισμένης παραδόσεως των « ιστο¬ 

ρικών » ποιημάτων και τής μή περισώσεως ειμή μέρους αυτών αποδίδεται 
εΐσετι εις τό μικρόν ενδιαφέρον των λογιών καΐ των άντιγραφέων προ τής 
« κλασσικιστικής » περιόδου του 10°^ αΙώνος και επέκεινα. Έν συνεχείρ εξι¬ 

χνιάζονται αι εξ εσωτερικών τεκμηρίων των ποιημάτων και έκ τής έμμεσου 
παραδόσεως (χρονογραφία Θεοφάνους, 2ούδα) ένδείξεις περί ΰπάρξεως άπο- 

λεσθεισών ποιήσεων του Πισίδου- Ό κ. Ρ· συνδέει τον υπαινιγμόν περί συγ¬ 

γραφής ποιήματος εν στ. II, 1, 60-65* προς τό είς τήν άφιξιν του Ηρα¬ 

κλείου έ| *Αφρικής (Ι), τό όποιον μάλιστα χρονολογεί διά πειστικής ιστο¬ 

ρικής τοποθετήσεως οχι προ του Μα'ιου του 611, ώς ό αλλά 
μεταξύ των ετών 619-620, καΐ τάσσεται κατά τής άποδόσεως υπό τού Ε- 

Ογο5ζ είς τόν Πισίδην των τρίμετρων τού οοά. ΒΓΪίίεΙι Μιΐδοαιη, 3(1(ϋΐ. 

Μ8. 19390. 'Ο κ. Ρ. έν κατακλεϊδι άποφαίνεται, δτι ασφαλείς ενδείξεις έχο- 

μεν περί δύο άπολεσθέντων ποιημάτων, ένός άναφερομένου είς τήν άναδιορ- 

γάνωσιν τής βυζαντινής στρατιάς προ των Περσικών εκστρατειών, και τής 
τρίτης άκροάσεως τής « Ήρακλειάδος », τής οποίας εκτός τής ρητής μαρτυ¬ 

ρίας τού αοά. Οΐ:Ιο1>οη. 342, περιεσώθησαν αποσπάσματα είς τήν χρονογρα¬ 

φίαν τού Θεοφάνους καΐ τήν 2ούδαν, καί πιστεύει δτι καΐ τμήμα τής δεύτε* 

^ ΑΙ παραπομπα'ι είς στίχους γίνονται κατά τήν άρίθμησιν τοΟ κ, Ρετΐχίδί: I = 

ΕΙς τήν επάνοδον Ηρακλείου έ| Αφρικής, ΪΙ = Περσική Εκστρατεία, III = Εις 

Βόνον πατρίκιον, ΐν=*Αβαρικός πόλεμος, V = Είς τήν άποκατάστασιν τοϋ Τιμίου 

Σταυροί}, και VI = Ηράκλειός. 
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ρας άκροάσεως πρέπει νά θεωρήται άπολεσθέν. Τέλ,ος, δεν γίνεται δεκτόν 
υπό τού κ. Ρ., δη δυνάμεθα νά άνεύρωμεν ϊχνη άπολεσθέντων ποιημάτων 
τού Πισίδου, ώς έπιστεύθη, εις τήν επιστολήν τού Ψελλού (πρβλ. Α. Οο· 

Ιοπηα, ΜίοΗδοΗδ ΡδοΙΗ όο Εατίρίάο οί θ6θΓ§·ίο Ρΐδίά^ ϊαάίααπι, ΑΠι 
06ΐΓ VIII Οοπ§:Γβ38ο ΙηίοΓπ&ζ. άΐ δίαάΐ Βΐζαπίΐηΐ, Κόπια 1953 ( = 8ΐ;αάί 
Βΐζαηΐίηΐ ο ΝεοεΙΙοηΐοί, VII), 18 κ.έ.) και εις τάς «Χιλιάδας» τοϋ πολυ- 

γραφωτάτου Πωάννου Τζέτζου (έκδ- ΤΗ. Κίθδδ1ίπ§·, III, 39 κ.έ·). 
Εις τό τρίτον κεφάλαιον τής εισαγωγής, έπιγραφόμενον « τό εγκωμια¬ 

στικόν έπος τού Γεωργίου Πισίδου » ( σσ. 32 - 48) εξετάζονται αι πρόδρομοι 
μορφα'ι τού είδους από τού Έμπεδοκλέους και τής « Περσηΐδος » τού Χοι- 
ρίλου τού Σαμίου και παρακολουθεΐται ή έξέλιξίς του κατά τούς αλεξανδρι¬ 

νούς χρόνους και τήν ύστέραν ρωμαϊκήν περίοδον. Εξετάζονται τά ιστορικά 
και εγκωμιαστικά έκ παπύρων ποιήματα καΐ ή συνεχιζόμενη παράδοσις τού 
είδους κατά τούς Ε' καΐ 7" αΙώνας εις τήν ελληνικήν και λατινικήν γραμμα¬ 

τείαν και συνεξετάζεται τό άκμασαν τότε είδος τού πεζού εγκωμίου και τά 
πανηγυρικά καί. ρητορικά κείμενα. Στηριζόμενος ό κ, Ρ. έπι των πορισμά¬ 

των τής πραγματείας τού ΤΗ. Νίδδοη ( ΗΐδίΟΓίδοΗεδ Εροδ ππά ΡΒπεβΎΓΐ- 

οαδ ίη όΟΓ δρ&ΙαηΙϊΗε, Ηεηηεδ, τ. ΕΧΧΥ (1940), 298-325), επισημαί¬ 

νει τούς κοινούς ρητορικούς τόπους ιδίςι μετά τού Λατίνου ποιητού Κλαυδίου 
Κλαυδιανού (Δ'-Ε' αΐ.) και τής αμέσως προηγηθείσης τού Πισίδου ρητο¬ 

ρικής γραμματείας, ή οποία ήσκησε σημαντικήν ροπήν έπι τής τεχνικής 
του. *Η τοιαύτη έπίδρασις τής ρητορείας (Λιβάνιος, Μένανδρος, κ.λ.) 

είναι εμφανής επί τού Πισίδου, αξίζει δε νά σημειωθή δτι τά ρητορικά κεί¬ 

μενα, εθνικά καΐ χριστιανικά, έσχον όμοίαν ροπήν καί έπι τής παραλλήλου 
φάσεως τής βυζαντινής ποιήσεως, τής εκκλησιαστικής ύμνογραφίας. Τά ύμνο- 

λογικά εγκώμια π.χ. τού Ρωμανού είς άγιους καί εορτάς φέρουν τήν εμφανή 
έπίδρασιν των ρητορικών εγκωμίων καί γυμνασμάτων (πρβλ. Ν. Β. Τωμα- 

δάκη, ΕΙσαγωγή είς τήν Βυζαντινήν Φιλολογίαν, Άθήναι 1958, τ. Α'*, σσ. 

251, 305, 320). Τό τμήμα τούτο τής εισαγωγής είναι έκ των μάλλον πρω¬ 

τοτύπων τού δλου έργου και αποτελεί άξιόλογον συμβολήν είς τήν βυζαντι¬ 

νήν γραμματολογίαν. 

Έν συνεχείφ εξετάζονται οι χαρακτήρες τής ποιήσεως καί ή παιδεία τού 
ποιητού. *0 Πισίθης, τέκνον τής Ιποχής του, ήτο βαθύς γνώστης των ιερών 
καί των κλασσικών γραμμάτων, ώς καταφαίνεται έκ των πολυπληθών υπαι¬ 

νιγμών είς τά ιερά κείμενα και είς τούς μύθους καί τά έργα τής κλασσικής 
σρχαιότητος. "Ετερον χαρακτηριστικόν τού ύφους τού Πισίδου είναι τό γνω- 

μολογικόν στοιχεϊον, καί τούτο συνετέλεσεν είς τήν σταχυολόγησιν Πισιδείων 
στίχων είς μεταγενεστέρας συλλογάς γνωμών. “Ακολούθως έξετάζεται ή γλώσσα 
καί τό λεξιλόγιον καί καθορίζονται ή χρήσις τών λέξεων τής τότε όμιλουμέ- 

νης παρά τώ ποιητή, τά ποικίλα δάνεια εκ τής επικής, τραγικής καΐ πεζο- 
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γραφικής παραδόσεοος και τά έκ τής γλώσσης των αρχαίων Ιατρικών συγ· 

γραμμάτων, εις τά όποια φαίνεται, δτι ειχεν ενδιοτρί-ψει ό ποιητής. Επίσης 
εξετάζονται τά «άπαξ λεγάμενα», χών όποιων ό μέγας άρι^θμός μαρτυρεί 
περί τής γ?νωσσοπλαστικής ΐκανότητος του ποιητοΰ καΐ τά όποια εχρησιμο* 

ποιήθησαν Ικτοτε και συναντώνται ομου μετ* άλλων Πισιδείων φραστικών 
τρόπων εις τούς μιμητάς του. Έπισημαίνονται ώρισμέναι Ιδιορρυθμίσι τής 
Πισιδείου μούσης και εν τελεί εξάγεται τδ γενικόν συμπέρασμα — τό όποιον 
άλλως τε Ι'χει εφαρμογήν εις πάντα σχεδόν τά λογοτεχνικά εϊδη τής βυζαντι¬ 

νής γραμματείας — δτι ό Πισίδης άκαλ.ουβεϊ την γραμματικήν χρήσιν τής 
κοινής μετά τίνος τάσεως προς τήν αττικήν καΌαρότητα. Κατά τήν ακολου¬ 

θούσαν έξετασιν του μέτρου καί του ύφους, ό κ. Ρ. επισημαίνει τον νεωτε¬ 

ρισμόν τής χρήσεως του τρίμετρου αντί τού εξάμετρου εϊς τήν σΰνθεσιν 
εγκωμιαστικού ποιήματος, νεωτερισμός, ό όποιος επέπρωτο νά εύρη μιμητάς 
καί νά συντέλεση εις τήν βαθμιαίαν επικράτησιν τού τρίμετρου έναντι τού 
εξάμετρου. Τό φαινόμενον τούτο έχομεν τήν εντΰπωσιν, δτι δυναται να ερμη¬ 

νευτή εν συναρτήσει πρός τήν προϊούσαν δυσκολίαν τού επικού ύφους διά 
τον γράφοντα, άλλα κυρίως διά τον άκοΰοντα ή άναγινώσκοντα. *0 ιαμβικός 
τρίμετρος τού Πισίδου ενέχει δλα εκείνα τά συντηρητικά στοιχεία τής πρώ¬ 

της κατηγορίας τού Ιδ. Ηϋΐ36Γ§: ( \νίοηβΓ δίικϋοπ, τ. VIII (1886), 290 

κ-έ.), άλλ’ εν τούτοις καΐ παρ* αύτφ Ιπικρατέστερα εΐναι τά στοιχεία εκείνα, 
τά όποια θά χαρακτηρίσουν τήν περαιτέρω έξέλιξιν τού βυζαντινού τρίμε¬ 

τρου, ή δωδεκασυλλαβία δηλ. και ό παροξυτονισμός τής άπολήξεως. Αί προη- 

γηθεϊσαι λεπτομερείς έρευναι επί τής μετρικής τού Πισίδου υπό των Ιδ. 
Ηί11)6Γ§·, I,. δί^ΓπΙ^&οΙι καί Ρδΐιΐ Μ&Ηδ, εβοήθησαν αρκούντως εν προκει- 

μένφ τον κ. Ρ., 0 όποιος κατακ?,είων τό εξόχως ενδιαφέρον αυτό κεφάλαιον 
επιχειρεί συνοπτικόν περί τού ποιητού χαρακτηρισμόν, τον όποιον δμως 
βεβαίως δεν ύποχςεούμεθα νά άσπασθώμεν: « ό Πισίδης δεν είναι μεγαλο¬ 

φυής ποιητής, άλλ’ άπλώς ό κράηστος των ποιητών τού καιρού του... δεν 
υπήρξε δημιουργός άλλ* ασφαλώς ύπήρξεν ανακαινιστής». 

Εις τό τέταρτον καί τελευταΐον κεφάλαιον τής εισαγωγής ( σσ. 49*67) 

εξετάζεται ή χειρόγραφος παράδοσις των «Ιστορικών » ποιημάτων τού Πισί- 

δου. Μετά θαυμαστής φιλοπονίας καί γνώσεως ό κ. Ρ. εξετάζει ενα προς 
ένα τά χειρόγραφα τά παραδίδοντα τά «ιστορικά ποιήματα» καί καταρτίζει 
στέμμα δι* εν έκαστον έξ αυτών έκ τής αμέσου καί τής εμμέσου παραδόσεως. 
Ή λεπτομερής άντιβολή, ή μέθοδος καί ή άσφάλεια μεθ’ ών χειρίζεται δ εκδό¬ 

της τό πολύπλοκον τούτο θέμα, διακρίνει καί τό τμήμα τούτο τής εισαγωγής. 

Εις τήν έν συνεχείρ κριτικήν εκδοσιν ( σσ. 71-307) παρατηρεϊται ή 
αυτή ασφάλεια, μέθοδος και γνώσις, εις τάς οποίας μάς ειχεν ήδη εθίσει ό 
κ. Ρ. Ό πλούτος και ή ποικιλία των Εοδίίτηοπΐει, ή μετά κύρους άποκάθαρ- 

σις τού κειμένου, ή κριτική αποδοχή των κατά καιρούς προταθεισών διορ¬ 
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θώσεων καΐ ή μαντική φιλολογική ικανότης τού έκδοτου, δπου επιχειρεί 
ιδίας κριτικάς επεμβάσεις εις τό παραδοθέν κείμενον, κινούν άνεπιφυλάκτως 
τον χδαυμασμόν. Ιδιαιτέρα μνεία πρέπει νά γίνη διά τό έπιτασσόμενον έκα¬ 

στου ποιήματος φιλολογικόν και ιστορικόν υπόμνημα. Εις τά υπομνήματα 
ταύτα γίνεται χρήσις όχι μόνον πασών των ιστορικών πηγών τής έποχής 
(ελληνικών, λατινικών, αρμενικών, αραβικών), αλλά καί πάσης τής μέχρι 
τοΰδε εις οιανδήποτε γλώσσαν ύπαρχούσης βιβλιογραφίας, πράγμα τό όποιον 
τά καθιστά ανεκτίμητον βοήθημα διά τον μέλλοντα ιστορικόν τής περιόδου 

εκείνης. 
Κατωτέρω προβαίνομεν εις τινας παρατηρήσεις ήσσονος σημασίας επι 

τής εισαγωγής καί τής έκδόσεως. 

Τό υπό τού οοά. Ραπε. ετιρρί. βτ. 690, ί. 54ν παραδιδόμενον ποίημά- 

τ ι ον έν τφ τελεί τού « Έξαημέρου », κεχωρισμένως, υπό τον τίτλον «Εις 
εαυτόν», τίτλον πάντως πλαστόν, ώς δέχεται και ό κ. Ρ. (σ. 14, σημ. 3: 

ίΐΐίίζΐο), θεωρείται υπό τού εκδότου άδιστάκτως δτι εγράφη υπό τού Πισί¬ 

δου, δτι άπετέλει τήν αρχικήν κατακλείδα τού « Έξαημέρου » καί δτι είναι 
ενδεικτικόν τής ΰχβηλής Ιδέας, τήν οποίαν είχε δι’έαυτόν ό ποιητής (σ. 14: 

Π ρο6ί:3 ανονα ιιη αΐίο οοηοθίΐο άί 36 δίεεεο), επικαλείται δέ στίχους έπι- 

βεβαιούντας κατά τήν γνώμην τό τοιούτο συμπέρασμα. Είναι όμως, δι’ ημάς 
κριτάς, λίαν δυσχερές νά δεχθώμεν, δτι ό ποιητής εγραψε περί εαυτού ; 

Γεώργιος μέν χώνδε των συγγραμμάτων 

^γονν Ιάμβων ενκρότως εσκεμμένων 

ό Πισσίόης πέφνκε ανγγραφευς μέγας... 

Τοιαύτην κραυγαλέαν αυταρέσκειαν ούδένα ποιητήν γνωρίζομεν τολμή- 

σαντα νά έκφραση διά στίχων, είναι δέ αύτη άντικρυς αντίθετος πρός τήν 
συχνάκις επιδεικτικήν ταπεινοφροσύνην των βυζαντινών λογιών. Καθ’ οσον 
λοιπόν πιστεύομεν οί στίχοι αυτοί ασφαλώς δεν ανήκουν εις τόν κάλαμον τού 
ποιητοΰ. Άνατρέξαντες εις τούς στίχους, εις τούς όποιους παραπέμπει ό 
εκδότης πρός έπίρρωσιν τής γνώμης του, ούδεν ευρομεν ουδέ πορρωθεν δυνα- 

μενον νά στηρίξη τοιαύτην μεγαλαυχίαν καί αυταρέσκειαν, ο!α προσγράφει 
εις τόν ποιητήν 0 εκδότης του. Τουναντίον υπάρχουν στίχοι εις τούς οποίους 
διακρίνεται εΰκρινώς ή ταπεινοφροσύνη τού διακόνου ποιητού καί ζωγραιρεΐ- 

ται ή αδυναμία νά άρη τήν μούσαν του εις το ύψος των πραγμάτων, τά 
οποία πανηγυρίζει. Τοιούτοι στίχοι υπάρχουν πλείστοι (π.χ. II, 1, 42-47. 

II, 2, 35-36, IV. 10-11, 167-168, 535, VI, 240-241). Άρκούμεθα εϊς 
τήν παράθεσιν εντεύθεν χαρακτηριστικών τινων στίχων (I, 86-89). 

τούτοις άννμνήσας σε τοϊς μικροΐς λόγοις 

φανείς τε ηάντως ενδεής της αξίας. 
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το «.γνώ^ί σαντόν» εΙκότωζ παιδεύομαι 

κάγώ μετά πάντων την καϋ^ν ήτταν ηοϋ·ών 

Άλλα καΐ το ΰφος του ποιηματίου είναι έμφανώς κατώτερον της Πισιδείου 
μοΰσης. Ή παράδοσίς του προς τοΰτοις εν τφ τελεί του «Έξαημέρου» 

ΰπο μοναδικού χειρογράφου, περιέχοντος κείμενα και άλλων βυζαντινών ποιη¬ 

τών, γεννφ εύλογούς αμφιβολίας περί τής γνησιότητός του. *Ως πιστεΰομεν, 
πρόκειται περί ποιητικής κατακλεϊδος γραφείοης έν τφ τελεί του « Έξαημε- 

ρου» ΰπο άντιγραφεως του Πισίδου και κατά μίμησιν του ΰφους αΰτοΰ, 
καΐ δή αρκετά πρωίμως, έάν ληφδή ΰπ* ό'ψιν ή συντηρητικότης των τρίμε¬ 

τρων του. 

Ή φράαις « ...δχίί? αρχέτυπον τον Πιοίόην, νεωτέρονς δε τον Καλλι^ 

κλήν, τον Πτωχοπρόδρομον καΐ εΐ τις τοιοϋτος», χωρίον πολΰχρηστον από 

τής εποχής του Άλλατίου και του Βα θΕη§·ο, δεν εγράφη υπό του *Ιωσήφ 
του Ρακένδυτου, ως πιστεύει δ εκδότης (σ. 27, σημ. 6), άλλ* ανήκει πρά¬ 

γματι εις τό «περί συντάξεως» εργον του Γρηγορίου του Πάρδου, μητρο¬ 

πολίτου Κορίν-θου, τά περί τον οποίον ήσαν μέχρι τοΰδε λίαν συγκεχυμένως 
γνωστά καΐ δ δποΤος, συμφαδνως προς τά πορίσματα του προσφάτως περί 
αυτόν άσχολη-θέντος κ. Αθανασίου Κομίνη (Γρηγόριος ο Πάρδος, μητρο¬ 

πολίτης Κορίνθου καΐ τό εργον αΰτου, Ρώμη · Άθήναι 1960, σσ. 35 - 36, 

περί του χωρίου, σ. 33, σημ. 2), ήκμασε κατά τό πρώτον ήμισυ του 12^^ 

αϊώνος. *0 Ιωσήφ δ Ρακένδυτης (ιγ' αι.) έν τή «Ρητορική Συνάψει» του 
απλώς παραλαμβάνει δμοΰ μετ* άλλων χωρίων έκ του Γρηγορίου’ άλλως τε 
δμιλών περί τής συγγραφικής μεθόδου του γράφει: « άλλοϋ·εν δ' άλλο καΐ 

αν^ις άλλαχό·&εν σννερανισάμενος » (ένθ* άν., σσ. 82-83). 

Έκτος του Ψε?Λοΰ, του Γρηγορίου, του Τζέτζου, του *Ιωσήφ καΐ του 
Γεωργίδου, παρατηρητέον, ότι δνομαστί αναφέρει τον Πισίδην καΐ δ Μα¬ 

νουήλ Φιλής, δ όποιος εις ποίημα σφιερωμένον είς τον Ανδρόνικον Β' Πα· 

λαιολόγον ρητώς ομολογεί δτι μιμείται τόν Πισίδην (Αθ. ΜαΓίίηί, 
Μ&ηαεΙίδ ΡΗιΙ&β ο&ΓΠΐίπ3 ίηεάίΐδ, Νε&ροΗ 1900, σ. 2): 

^ατά μιμηαιν τών στίχων τον Πιαίδον 

στίχους, φίλος, μάν&ανε κεκροτημένονς. 

ΚαΙ δ ανώνυμος ποιητής του οοά. νίηάοΙ). ΠιοοΙ. §τ. 242 γραφών εναντίον 
μονάχου τίνος, κακίστου στιχουργου, αναφέρει είρωνικώς (Κηιηιΐ). - Σωτηρ., 

ένθ’ άν., τ. Β', σ. 68 — 5- Ο. Μογο&Ιϊ, Ροβείε άι ΤεοίίΙειΙΙο ύί Βΐΐ1§:αΓΪα, 

βΐιιάί Ηζαπίΐπΐ, Ναροΐΐ 1924, σ. 175): 

Σν ό’ αϋ, ύπέρημε Ψελλέ, Πισίδα, Χριστόφορε, 

Λέων και Θεοφύλακτε, πρόεδρε Βουλγαρίας, 

δεινήν καί πάνν χαλεπί^ν νπέστητε ζημίαν 
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προμεταστάντες ύπδ γης καί μη μεμα'&ηκότες 

τούς στίχους, ονς μοι πέπομφεν μόνος δ στιχοπλόκος. 

Τόν Πισίδην αναφέρει, τέλος, και δ Σκυλίτζης ( Κεδρηνός, Βοηη, I, 719,3-5). 

Παρατηρητέον εΙσέτι, δτι ή ταυτισις τών πόλεων Θδβαρμαϊς του Θεο- 

φάνους καΐ Δαράρτασις του Πισίδου υπό του V. ΜίηοΓδΙίγ· {Κ,οιηαη ηικΙ 
Βγζαηΐίηε 03.ιιιραί§:η3 ΐη Αίτοραΐεπε, έν ΒαΙΙεΙίη οί ΐΗε 8ο1ιοο1 οί 
ΟποπίαΙ απά Α£πο3Π δίπάΐοε, τ. Χί (1944), 243 κ.έ.), τήν οποίαν απο¬ 

δέχεται δ κ. Ρ. (σσ. 25-26, 274-275), ήθετήθη διά πειστικών επιχειρη¬ 

μάτων υπό του άρίστου γνώστου τής ιστορικής γεωγραφίας τής Ανατολής 
Ε. Ηοηί§:ηιαπη (ΒνζαπΙιϊοη, τ. ΧΥΠ (1944-1945), 391-393). 

Προκειμένου περί τής χειρογράφου παραδόσεως τών ιστορικών ποιημά¬ 

των του Πισίδου, άς προστεθή ή λίαν ενδιαφέρουσα πληροφορία, καθ* ήν 
ταΰτα έσφζοντο καΐ εις χειρόγραφον τής Μονής Τβήρων. Ή πληροφορία αδτη 
παρέχεται έκ του καταλόγου τών άγιορειτικών κωδίκων, του φιλοπονηθέντος 
κατά τάς άρχάς του ΙΗ' αϊώνος υπό του πατριάρχου “Ιεροσολύμων Χρύσαν¬ 

θού του Νοταρά, τόν οποίον έξέδωκεν έκ του ΰπ’ άριθ. 182 κωδικός του 
Μετοχιού του Παναγίου Τάφου δ Κωνστ. Σάθσς (Μεσαιωνική Βιβλιοθήκη, 

Βενετία 1872, τ. Α', σ. 280). Τό χειρόγραφον τούτο, μή περιλαμβανόμενον 
είς τόν κατάλογον του Λάμπρου, πιθανώς άπώλετο ή λανθάνει. Δυναται μή¬ 

πως νά γίνη ταυτισις προς τι τών έν τή Εσπερία: σφζομένων χειρογράφων; 

Άδηλον. 

Έν κατακλεΐδι οημειουμεν τήν ΰπαρξιν ετέρου πεζοΰ έργου, ανεκδότου 
καθ’ οσον γνωρίζομεν, φερομένου υπό τό δνομσ του Πισίδου και σφζομένου 
έν οο<3. ΟΐίοΒοη. 324 ΰπό τόν τίτλον: « Γεωργίου διακόνου του Πισίδου 
ερμηνεία εις τό 'Ως έμεγαλΰνθη τά έργα σου, κύριε, πάντα εν σοφίρ: έποίη- 

σας... » (Βλ. Ε. Ρογοπ-Ε. Β&ΐΐ&^Ίίηί, Οοάίοοδ ιη&ηιιεοΓΐρίΐ 0ΐ- 

1ο5οηί&πί Βί51ίο1:1ΐθ036 νΕίίοΛίι&δ, Κόπια© 1893, σ. 170). 

Σημειωτέον επίσης δτι δ στ. II, 3, 24 άπηχεΐ τό τών Ψαλμών, ΡΓ', 

18: «πέτρα καταψυγί} λαγωοϊς» (πρβλ. καΐ Θεοδόσιον Διάκονον, Δ' 126, 

Κωνστ. Μανασσήν, Βοηη, στ. 640 καΐ Νικόλαον Μουζάλωνα, Ελληνικά, 

τ. Ζ' (1934), σ. 116, στ. 181). 

'Ωρισμέναι γραφαί έν τφ κειμένφ θά ήδΰναντο ωσαύτως νά εγείρουν 
αντιρρήσεις ώς π.χ, έν στ, IV 146, δπου τό κακονργίας του V προτιμάται 
του κακεργίας του αρχαιότερου Ρ, τό οποίον, έκτος του οτι είναι γραφή 
(ϋίίίοΙΙίΟΓ, υποστηρίζεται και έκ τών μεμαρτυρημενών κακερχάτί/ς-ίς.*Ομοίως 
έν στ. IV 181: 

παν γάρ τό κύκλον τού σκάφους εβάπτετο 

τών νΡ, τό κύκλον έμφανώς νοσεί, μή δυνάμενον νά έκληφθή ώς ουδέτερον 

ουσιαστικόν, οΰδ* Ιπιρρηματικώς, ώς θέλει δ έκδοτης, δ όποιος πάντως δεν 
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σημειοί την τοιαΰτην μοναδικήν χρήσιν έν τφ λε|ιλονίφ· Γραπτέον λοιπδν 
ή κνκλφ, φς εϊκασεν ό Βθ1ζ1?:£Γ, ή πας... 6 κύκλος (δη?ν. τό σκάφος είχε 

βυθισθή μέχρι του άνω μέρους τής περιφέρειας του, « μέχρι τά μπουνιά»), 

"Υποπτος είναι και ό τύπος κόμφεναος, τον οποίον άνέγνωσεν 6 εκδότης 
εν στ. IV 379, άντί τοϋ άπροσδιονυσου κομψευτός των προηγουμένων έκδο¬ 

των. Πρόκειται ασφαλώς περί δικαστικού δρου έν χρήσει κατά την εποχήν 
του ποιητοΐ) και ανάγεται εις τό λατινικόν οοηίοδδΐιε. Γραπτέον οθεν άδι- 

στάκτως κόμφεσσος. Περί τουτου μαρτυρούν τά κονφεασώριος ~ί(ϋς του Θεο- 

δοσιανοΰ Κωδικός. 'Η εσφαλμένη γραφή κάμφευοος πιθανώς δφείλεται εις 
τήν παλαιογραφικήν συνάφειαν των συμπλεγμάτων «νσ καΐ εσσ. Τΰπος κόμ~ 

φευσος §κ χοΰ λατιν. οοηΐθδδαδ δεν είναι δυνατόν νά παραχθή εις τήν 
ελληνικήν, τά δέ προσαγόμενα υπό τοί3 κ. Ρ. παραδείγματα (σ. 221): ψάλ- 

σενμα, αδεψένδεντος, τρακτεντης είναι ρηματικά παράγωγα, όφείλοντα τό 
-ευ- εις τά αντίστοιχα ρήματα φαλσενω ({&1δθ), δεφενδεύω (άοίεηάο), 
τρακτεύω (Ιγ&οΙιο), ένφ προκειμένου περί του κόμφεσσος δεν συμβαίνει 

τοιοί5τον τί. 
Αντιρρήσεις θά είχε τις διά τήν μή προτίμησιν τής χειρογράφου παρα- 

δόσεως ενιαχού (ως π.χ. έν στ. IV 3, 444, 446, κ,ά.) ή προταθεισών διορ¬ 

θώσεων {π.χ. έν στ. V 17 δί:βη6^οΙι), ώς επίσης και διά τήν ορθότητα τής 
διορθώσεως πανταχοΰ του παραδεδομένου διπλού -σσ- διά του άρχαϊκωτέρου 
αττικοί) -ττ- {π.χ. II, 1, 83, IV 506, 535 κ-ά.). Τίς δύναται νά βεβαίωση 
δτι δ ποιητής είχε τοιαΰτην συνέπειαν αττικισμού καί δτι δεν έγραφεν άλλοτε 
ύάλαττα καΐ άλλοτε μελισσών; Όμοίως προτιμητέα κρίνεται ή γραφή αεί- 

ρντος άντί άείρρντος (VI 1, 37 και σ. 312 έν λ. ). “Απαράδεκτος προς του- 

τοις κρίνεται ή γραφή *Ιωκάοτης έν στ. VI 2, 194 {Ί(οκάοτη καί έν τφ 

λδξιλογίφ σ. 309 έν λ.), καθ’ δτι άντιβαίνει πρός τήν ιστορικώς παραδοθεϊ- 

σαν ορθογραφίαν του ονόματος καΐ βλάπτει κυρίως τό μέτρον, παρέχουσα 
δάκτυλον εις τήν έκτην χώραν του τρίμετρου. Τό και ορθόν *Ιοκάστης παρέ¬ 

χει ανάπαιστον εις τήν τετάρτην όμαλώς, ώς έν στ. II, 1, 71, II, 1, 80, II, 

1, 136, II, 1, 234, II, 2, 30, II, 2, 99 και άλλαχοΰ. 

Ή ιταλική μετάφρασις άποτε?νεί νέαν δλως μεταφραστικήν προσπάθειαν 
και καθιστά προσιτά εις τούς Ευρωπαίους έρευνητάς και δή τούς ιστορικούς 
τά εξαίρετου στρυφνότητος κείμενα τού ποιητού. Πρέπει νά όμολογηθή, δτι 
πάσα άπόπειρα άποδόσεως τού λόγου τού Πισίδου εις μετάφρασιν είναι 
εργωδέστατη, ?ναμβανομένου ύπ’ οψιν δτι ή βαρέως πεποικιλμένη φράσις, τά 
ρητορικά σχήματα, αί φιλοσοφικαί αναμνήσεις καί αι τολμηρόταται ποιητι¬ 

κά! μεταφοραί καθιστούν πολλάκις τό κείμενον σκοτεινόν, δΰσληπτον και 
αυτόχρημα άμετάφραστον. “Εν τούτοις ή μετάφρασις τού κ. Ρ. παραφρά· 

ζουσα έλευθέρως εις πεζόν λόγον τά ποιήματα, ύπερνικξ έπιτυχώς τάς δυσκο· 

λίας αύτάς καί συγχρόνως είναι πιστή καί γ?ιαφυρά, δμολογούμεν δέ οτι πθλ· 
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λαχού έφώτισε καί ημάς εις τάς σκολιάς και άνάντεις οδούς τής Πισιδείου 

μούσης. Βεβαίως ώρισμέναι μικροπαρατηρήσεις θά ήδύναντο νά γίνουν, 

αλλά γενικώς σπανιώτατα δύναται τις νά διαφωνήση μετά τού μεταφρα- 

στού(π.χ. έν στ. 11,2, 11 τό «απροσδόκητος ήμεροδρόμος» ( = ταχυδρό¬ 

μος γενικώς, άγγελιαφόρος) μεταφράζεται: ίηαερείί&ίο άορο μη νί3§·§:ΐο 

(ϋ ηη §ίοτηθ ίηίΟΓΟ, καί έν στ. II, 1, 205 τό «εύνοιας λόγφ» (^ενεκα 

τού εύνους είναι, διά νά σκέπτωντσι όρθώς καί νά μή αμαρτάνουν) απο¬ 

δίδεται διά τού ηιί δί ροτάοη! ΓεδρΓΟδδίοηε). Τά πλεϊστα σκοτεινά χωρία 

διαφωτίζονται μετά τοσαύτης ερμηνευτικής καθαρότητας και ή γενική έντύ- 

πωσις είναι τοιαύτη, ώστε νά φαίνεται σχολαστική μικρολογία ή άνίχνευσις 

τυχόν σφαλμάτων. 

*Αξίζει νά προστεθή ενταύθα οτι ικανόν τμήμα τής «Περσικής εκστρα¬ 

τείας» τού Πισίδου (οΐ στίχοι II, 3, 178-295) υπάρχει και έν γερμανική 
μεταφράσει, φιλοτεχνηθείσπ ύπό τού Αοίοΐί ΚΗδδεη (ΥοΓδίιοΙι οίηοΓ Ροΐγ- 

άετ εητοραίδοΐιεη Ροοδίε, Πειρζΐβ; 1846, Β. I., σσ. 200-206), 

Ειδική μνεία πρέπει νά γίνη διά τήν έξαίρετον τυπογραφικήν έμφάνισιν 
τού βιβλίου καί ιδίςι τού ελληνικού κειμένου. Τά τυπογραφικά σφάλματα 
έχουν περιορισθή εις τό έλάχιστον δυνατόν (έν σ. 91, ΙοδΙ., 4 : αγόνων άντί 
αγώνων, στ. IV 65: εΐχον, στ. IV 308: τηρετέον άντί τηρητέον καί σ. 299, 

ίτ. 22 δίς {γρ. τό β' 23)). 

Καταχλείοντες μετά τάς άσημάντους αύτάς παρατηρήσεις τό παρόν ση¬ 

μείωμα, αίσθανόμεθα ύποχρέωσιν νάέξάρωμεν άπαξ έτι τήν αξίαν τής έκδό- 

σεως τού κ, Ρ., ο οποίος δι’ αυτής συνέδεσεν άρρήκτως το όνομά του μετά 
τού κορυφαίου βυζαντινού ποιητού. Ή εμπεριστατωμένη γνώσις των ιστο¬ 

ρικών συνθηκών τής εποχής, ή ευχέρεια μεθ’ ής άναστρέφεται εις τά κείμενα 
τής κλασσικής και βυζαντινής γραμματείας, ή σπανία αϊσθησις τής ελληνικής 
γλώσσης, ή βιβλιογραφική ένημερότης καί ή αυστηρά μέθοδος, πάντα ταΰτα 
έπετρεψαν εις χόν κ. Ρ· νά δωση εκδοσιν του Πισίδου, ή οποία δέον να 
θεωρήται ώς οριστική καί ή όποια θά παρέλθη χρόνος πολύς διά νά άντι- 

κατασταθή, καί τούτο, μόνον εάν νέον τι χειρόγραφον έλΟη εις φως- Διά 
τής γλαφυράς, τέλος, μεταφράσεως και τού σοφού ιστορικού ύπομνηματισμού 
των ποιημάτων, ό εκδότης επέτυχε νά καταστήση εύρύτερον γνωστόν τον 
ποιητήν καί νύν εύχεραίνεται μεγάλως ή συγγραφή ιστορικής μονογραφίας 
περί τής σπουδαίας εκείνης και ήρωικής μορφής τής βυζαντινής ιστορίας, 

τού αύτοκράτορος *Ηρακλειου, και το τοιούτον όντως αποτε?^6Ϊ αίτημα τής 
ιστορικής επιστήμης, καθ’ οσον ή ύπάρχουσα μονογραφία τού Α. ΡοΓπΐοο 
(Ιν’ΐιηροΓαΙοΓο ΕτειοΗο, ΡίΓοηζο 1905) έχει ήδη από πολλοΰ παλαιωθή. 

Μετά μεγάλου δέ καΐ εύλόγου ενδιαφέροντος αναμένεται δ δεύτερος τόμος 
τής έκδόσεως, δπου θά περιληφθούν τά θρησκευτικά ποιήματα τού Πισίδου. 
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Τό εογον της εκδόσεως τούτων είναι πολλφ δυσχερέστερον Ιξ αιτίας τής 
μεγάλης χειρογράφου παραδόσεως τής μείζονος ποιητικής δημιουργίας του 
Πισίδου, του «Έξαημέρου», άλλ* αποτελεί ευτύχημα οτι άνελήφθη ύπο 
φιλολόγου άνδρος τής περιωπής του κ. Αυγουστίνου ΡετΙαδί. 

Ν. Μ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ 

Ήλία Λ. Ταιταέλη, Κεφαλληνιακά Σύμμικτα. ΣυμβολαΙ εις την ιστό· 

ρίαν καΐ Ζαο^'ραφίαν τής νήσον Κεφαλληνίας είς τόμους τρεις. Τόμ. 

Β', ^Εκκληαιαοτικά - Μονών ΐοτορίαι — Χρονογραφίαι ~ Πολιτικά καΐ 

στατιστικά σημειώματα, εν "Α&ήναις 1960, σσ. ές''-{-687. 

Ό πρώτος τόμος του παρόντος υπό τον τίτλον « Κεφαλληνιακά Σΰμμι· 
κτα » έργου του μακαρίτου Κεφαλήνος ιστοριογράφου *Ηλία Α. Τσιτσελη, 

δκδοθεϊς τό 1904 περιέχει « Βιογραφικα - οϊκων ιστορίας - δημοσιεύματα ». 

Εις τόν Α τόμον, σελ. ιγ' του Προλόγου, διαγράφεται δ σκοπός του τριτό¬ 

μου έργου και αϊτιολογεΐται δ τίτλος, οφειλόμενος εϊς « τό πολύ και ποικίλον 

των περιεχομένων και την άναμε'ιξ και ούχι κατά μέθοδον κατάτα|ιν αυτών». 

’Ήδη, 56 ετη μετά τήν εκδοσιν τοΰ Α' τόμου καΐ 35 ετη μετά τόν θά¬ 

νατον τοΰ συγγραφέως, είδε τό φως δ Β' τόμος 6ιά χορηγίας τοΰ Βαλλια- 

νείου Κληροδοτήματος, ώς είχε συγγραφή ύπ* εκείνου τό 1904. Τό εργον 
όμως είχεν ανάγκην άναθεωρήσεως σήμερον, τούτο δέ θά εκαμνεν ασφαλώς, 
αν έ'ζη, και αυτός οΰτος δ συγγραφευς. Χρέος των έκδοτων ήτο νά συγ¬ 

κροτήσουν επιτροπήν έκ Κεφαλήνων λογίων, ίνα προβή εις συγχρονισμόν 
τοΰ έργου, χωρίς ούσιαστικάς μεταβολάς, νά επιτάξουν λεπτομερές εύρετή- 

ριον, και νά τό καταστήσουν περισσότερον κατά τό δυνατόν χρήσιμον εις τήν 
επιστήμην. Κοντά εϊς τήν άναμεΙξ καΐ άμέθοδον κατάταξιν τής ύλης τώρα 
προστίθεται και μειονέκτημα νέον, ούχι άσήμαντον, ή έλλειψις ένημερότητος 
ενός τόσον ογκώδους και πληθωρικού έργου. "Ενεκα τούτου, μειοΰται ή άξία 
τοΰ έργου και αυτής τής προσφοράς προς τό πλατυτέραν κοινόν, πρός τό 
όποιον κυρίως απευθύνεται. 

Άς δεχθώμεν λοιπόν μίαν εκδοσιν τοΰ 1904 και δς θεωρήσωμεν τόν 
τόμον ώς έχει, πληροφοριακόν τής τοπική; ιστορίας τής νήσου, περιεχοντα 
πάντως ύλην λίαν ένδιαφέρουσαν πού γίνεται περισσότερον πολύτιμος, δν 
άναλογισθή κανείς δ'τι εκ τής τελευταίας θεομηνίας των Τονίων νήσων προέ- 

κυψαν νέαι πόλεις, νέα κτίσματα, νέα Ιερά. Διά τούτο δ μετά χεΐρας επιθα¬ 

νάτιος Β' ογκώδης τόμος του πολυγράφου συγγραφέως μάς φέρει πολύ κοντά 
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εις τήν άφανισθεϊσαν παλαιάν καί ώραίαν νήσον Κεψαληνίαν, τήν ιστορίαν 
της, τά χτίσματά της, τό χαμένον παρελθόν της. 

Τό Α' μέρος τοΰ βιβλίου άφιεροΰται εις τήν Εκκλησίαν Κεφαληνίας, 

ήτοι α) εϊς τήν ορθόδοξον και καθολικήν επισκοπήν αυτής (σ. 1-228), β) 

εϊς τάς μονάς της, ορθοδόξους καί καθολικάς (σ. 229-390). Εϊσαγωγικώς 
δ αναγνώστης πληροςρορεϊται περί τινων αρχαιολογικών ευρημάτων* και τής 
έν τή νήσφ προχριστιανικής λατρείας και τής εισχωρήσεως τοΰ χριστιανι¬ 

σμού, περί τής οποίας ασφαλέστερα εϊδησις είναι ή έν Χαλκηδόνι παρουσία 
(451 μ.Χ.) επισκόπων έξ Τονίων νήσων. Εξετάζεται ή μεσολαβήσασα έγκα- 

τάστασις καθολικού καθεστώτος, συνεπείρ: τής άλώσεως τής ΚΠόλεως υπό 
των σταυροφόρων τοΰ 1204 καΐ Ιφεξής διά μακροτέρων παρακολουθεϊται ή 
εκκλησιαστική ιστορία Κεφαληνίας κατά τήν Ενετοκρατίαν, καθ'ήν διεξήγετο 
ιδιότυπος εκλογή των επισκόπων, υπαγόμενων υπό τόν μητροπολίτην Κόριν¬ 

θου. Ό σ. δεν συντάσσει ξηρόν κατάλογον αρχιερέων Κεφαληνίας®, γράφει 
εκκλησιαστικήν ιστορίαν τής νήσου, συλλέγων ώς φιλόπονος μέλισσα τό υλι¬ 

κόν αΰτοΰ όποθενδήποτε. Γνωστόν είναι, δΓ έλλειψιν ειδήσεων, πόσον δυσ- 

κόλως γράφεται ή έπισκοπική ιστορία των έκκλησιαστικών διαμερισμάτων 
τής χώρας. Παραλλήλως παρακολουθεϊται και ή σειρά των καθολικών ιεραρ¬ 

χών, πού συνήθως άπουσίαζον από τήν έδραν των και τήν έγκατελειπον 
προαγόμενοι εϊς ανωτέρας θέσεις, πάντοτε δέ σχεδόν ένδιεφέροντο διά τήν 
εϊσπραξιν των κανονικών των δικαιωμάτων και ούχι σπανίως μερικοί ανε- 

δεικνύοντο ευσεβείς καΐ λόγιοι ποιμενάρχαι. Ή έπισκοπική τής νήσου ιστο¬ 

ρία και αϊ τύχαι τής εκκλησίας αυτής παρακολουθοΰνται και μετά τήν ένωσιν 

των Τονίων νήσων μετά τής Ελλάδος®. 

Προέκτασιν τής έπισκοπικής ιστορίας άποτε?ιεϊ ή ιστορία των πολ?νών 

μονών τής νήσου ( σ. 229-390), αν μάλιστα έξητάζοντο καί ο! ναοί αυτής, 

^ Μερικής εκτάσεως άρχαιολογικαί άνασκαφαι έγένοντο είς Κεφοληνίαν υπό 

τής Αρχαιολογικής ^Εταιρείας κατά τά ετη 1908 -1912. Βλ. Ν. Κυπαρίσση-Α. 

Φιλαδέλφέως, ΆνασκαφαΙ έν Κεφαλληνία, ΠΑΕ 1912, σελ. 100 - 118. Π. Καβ- 

β α δ ί α, Περί των εν Κεφαλληνία άνασκαφων, αύτόθι, σελ. 247 - 268. Πρόκειται 

περί άνασκαφών 1908- 1909 υπό Καββαδίο καί ΟΙκονόμου, ε| ών ευρήματα μυκη¬ 

ναϊκής εποχής άπό τής ΙΔ’ έκ. 

® Βλ. καί Ε. Κριαρα, Ανέκδοτος κατάλογος ιεραρχών Κεφαλληνίας, Ζακύν¬ 

θου καΐ Ιθάκης, « *Επετηρις Μεσαιωνικοί Αρχείου » Ακαδημίας Αθηνών, τ. Β' 

(1940), σελ. 3-19. Μητροπ. Σάρδεων Γερμανού, *Η Ίόνιο; Εκκλησία κατά 

τούς τελευταίους ίδίςι αιώνας, « Όρθοδοξία », τόμ. ΙΓ' ( 1938), σελ. 111 κέξ. 

^ Ποικίλον εκκλησιαστικόν και ιστορικόν υλικόν εΰρίσκεται σκορπισμένον είς 

διάφορα έντυπα τής νήσου, έ| ών πολλάκις άρύετσί τις σημαντικός ειδήσεις. Ουτω 

βλ. I. Μεσολωρα, Πότε καί πώς είσήχθη ό χριστιανισμός έν Κεφαλληνίμ, < Ή 

Τίχώ τής Κεφαλληνίας», ετ. Γ', φ. 26, σ. 28 -24. Σχετικήν ύλην περιέχει καί τό 

« Παγκεφαλληνιακόν *Ημερολόγιον *, 
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θά συνεπληροΰτο ή εκκλησιαστική ιστορία και θά διεφωτίζοντο και ολλαι 
πιυχαΙ του βίου^. Ό σ. μέ ερευνητικότητα και αγάπην εξετάζει τά κατά τάς 
μονάς και εξ αρχειακών πηγών προσφέρει πολυτίμους ειδήσεις περί αυτών. 

Άτυχώς, καίτοι γνωρίζει προγενεστέρας εργασίας περί των μνημείων*, δεν 
Ιξετάζει καθόλου από αρχιτεκτονικής και άγιογραςρικής απόψεως τάς μονάς, 

ούδε φωτογραφίας αότών ^στω έφρόντισε νά παράσχη. Εις τό σημεΐον τούτο 
γίνεται περισσότερον αισθητή ή ελλειφις ένημερώσεως του άναγνώστου περί 
τής σημερινής καταστάσεως των μοναστηρίων, των οποίων έπι τή ευκαιρίςι 
θά ήτο δυνατόν νά εϊχαμεν εις κατάλληλον επιστημονικόν τόπον άπογραφήν 
μετά την θεομηνίαν του 1953 *. 

Αι μοναί, περί των όποιων μακρότερος λόγος γίνεται καΐ υλικόν πάσης 
φΰσεως προσφέρεται, είναι αί έξης: 1) 'Αγίου Γερασίμου Όμαλών\ 2) 

Κοιμήσεως Θεοτόκου Σισίων, 3) Άγ. Άνδρέου Μηλαπιδιάς, 4) "Εσταυρω¬ 

μένου εις Στρογγυλά, 5) Πηγής Έλειοΰ, 6) Λάμιας Δειλινιτών, 7) Ταξιαρ¬ 

χών Μηλαπιδιάς, 8) Θεοτόκου των Βλαχερνών^ 9) Θεοτόκου Κοιμήσεως 

^ Ιστορικός ειδήσεις από τον κτητορικόν κώδικα τοΰ έν Χαβριάτοις ναοΰ της 

Θεοτόκου, άναφερομένας είς τούς χρόνους τής "Ενετοκρατίας, %ομεν ήδη υπό Εΰθ·. 

Γ. Κουροΰκλη, Κεφαλληνιοκά έγγραφα της Ενετοκρατίας, « Ελληνικά», τόμ, 

Ε (1932), σελ. 91-106. Ή εκδοσις τών εγγράφων δέν συνεχίσθη, 

2 Π.χ, Κ. Γ. Ζησίου, Κεφαλληνίας χριστιανικοί αρχαιότητες, «Αρμονία», 

τόμ. Α' ( 1900), σελ. 222 -247. 

® Ώς προς τό αρχειακόν υλικόν πού άπέμεινε μετά τούς σεισμούς χρήσιμος 

είναι πάντοτε ή όπό τού Μ. I, Μανούσακα, Έκθεσις περί τών έν Κεφαλληνία 

καΐ Ζακύν-θ-φ Βιβλιοθ·ηκών καΐ Αρχείων μετά τούς σεισμούς τοΰ 1953, ΔΙΕΕ, τόμ. 

ΙΑ' (1956 ), σελ. 43 κέξ. Αυτή άναφέρεται είς τάς Βιβλιοθήκας Κοργιαλενειον "Αργο¬ 

στολιού καΐ Συλλόγου «Βικέντιος Δαμωδός » Ληξουρίου, τό Άρχειοφυλακείον Κε- 

φαληνίας καί τά αρχεία τής Μητροπόλεως Κεφαληνίας, 

* Είς την μονήν ταΰτην άφοροΟν τά σημειωθέντο ύπό Δ ι ο ν, Α· Ζακυθη- 

νου, Κεφαλληνίας Ιστορικά και τοπωνυμικά, ΕΕΒΣ, τόμ. Τ' ( 1929), σελ. 197 -198, 

ενδιαφέρουν δ’ εύρύτερον και τάς λοιπάς μονάς καί την Ιστορίαν τής νήσου. Διά τον 

ασκητήν Γεράσιμον βλ. Χρυσοστόμου Π απ α δ οπ ο υ λο υ, Άρχιεπ. "Αθηνών, 

Ό άγιος Γεράσιμος «6 νέος» ασκητής Κεφαλληνίας, «Θεολογία», τόμ. ΙΗ' (1940), 

σελ. 7-27, δπου ή είκών τοΰ άγιου καΐ τό συνοδ. γράμμα Κυρίλλου τοΰ Λουκάρεως, 

κατ' "Ιούλιον 1622, περί άνακηρύξεως αυτού ώς αγίου. 

^ Εις τάς άκτάς τής Λιβαθοΰς, παρά τον σκόπελον Δία. Άναφέρεται εδώ οτι 

τό καθολικόν έτοιχογράφησεν εξόριστος ευρισκόμενος εκεί ό εκ Ζακύνθου γνωστός 

ζωγράφος Νικόλαος ίερεύς Καντούνης, κατά τάς άρχάς τοΰ Ιθ' αΙώνος. Περί έργων 

τοΰ Καντούνη είς Κεφαλληνίαν ό μέν Ν. Δ. Καλογερόπουλος, Μεταβυζαντινή 

καί Νεοελληνική τέχνη, Άθήναι 1926, σελ. 165-166, γνωρίζει φορητήν εικόνα τής 

αμαρτωλής γυναικός είς τον μητροπολιτικόν ναόν τοΰ Ληξουρίου, ό δέ Δ. Σ ι σ ι- 

λιανος, "Έλληνες άγιογράφοι μετά την άλωσιν, Άθήναι 1935, σελ. 105, γνωρίζει 

περισσότερα, αναφέρει δέ και τά τής διαμονής τοΰ Καντούνη είς τό μοναστήριον τοΰ 
Δία άλλα χρονογραφικώς. 

είς Μηνιαιαια, 10) Στροφάδων. Γοργοπάησα, 11) 'Αγ. Παρασκευής Ξερ- 

ριζωμένου, 12) Κοιμήσεως Θεοτόκου Τραπεζάκι, 13) Μυρηδιωτίσσης Δρέ¬ 

πανου, επαρχίας Κραναίας, 14) Ευαγγελισμοί Κηπουρίων’, 15) Άγ. Παρα¬ 

σκευής Ταφίοΰ, 16) Γεννήσεως Θεοτόκου Γεριών, 17) Ευαγγελισμού Βαρ¬ 

διάνων, 18) Κυρίας τών Αγγέλων, 19) Άγ. Παρασκευής Λεπέδων, 20) 

Προφ. Ήλιου Λιβαδίου, 21) Προδρόμου Κρυονέρι, 22) Άγ. Άνδρέου 

Δρυμών, επαρχίας Πάλης, 23) Θεοτοκου Θεμάτων, 24) Αγ. Νικολάου 
Γρουσπας, 25) Παναγίας Άτρου, 26) Άγ. Φανέντων ΑΙγιαλοΰ, 27) Θεο¬ 

τόκου Άγριλίων, 28) Θεοτόκου Παλιοχέρσου, 29) Θεοτόκου Φισκάρδου, 

επαρχίας Σάμης. 
Τό Β' μέρος τοΰ βιβλίου (σ. 393-480) περιέχει πολυτιμότατα χρονο- 

λογικώς κατατεταγμένα ιστορικά ερανίσματα εκ φιλότιμου συλλογής τοΰ σ. 

Αποτελούν ταΰτα πρώτη; χειρός ιστορικήν ΰλην και θά έπρεπε νά προορί- 
ζωνται δΓ εΰρυτέραν Ιστορικήν συνθεσιν, πλήν όμως παρέμειναν χρονογρα- 

φικής αξίας μόνον ενθυμήματα, τερματιζόμενα είς τό έτος 1911. Τό Γ μέρος 
( σ. 483-492) άναφέρεται είς τό Κτηματο?.όγιον τής Λατινικής επισκοπής 
Κεφαληνίας, συντεταγμένον, ώς γνωστόν, κατα τον ΙΓ αιώνα- Εξ αυτοΰ ο 
σ. άρυεται τά άπαντώντα ονόματα κεφαληνιακών οϊκων *. Περί τών πρώτο· 

παπάδων Ζακύνθου άσχολεΐται τό Δ' μέρος (σ. 498-503) γεγραμμένον υπό 
Α. Ζώη. Τό Ε' μέρος (σ. 507-526} περιέχει έμμετρον χρονολογικόν απάν¬ 

θισμα περί Κεφαληνίας. Διά 561 ιαμβικών στίχων ο στιχουργός ίερεύς Χα¬ 

ράλαμπος Λαγγούσης άφελώς διηγείται γεγονότα σχέσιν έχοντα μέ την νήσον 
κυρίως, οΰχΐ σπανίως δέ καΐ γενικώτερα. Τό στιχούργημα εχει καΐ γλωσσι¬ 

κήν αξίαν. 

1 Μεταξύ άλλων έ-κδίδεται έντσΰθα (σ. 321-323) σιγίλλιον Σαμουήλ τοΰ Χα- 

τζερή, άπολυθέν τον Μάρτιον τοΰ 1765. Άλλα περί τής Ιδίας ταύτης μονής ύπάρ- 

χουν μελετήματα, Ν. I. Γ ι α ν ν ο π ο ύ λ ο υ, Ή μονή Κηπουρίων έν Κεφαλληνία, 

«Θεολογία », τόμ. ΙΕ' ( 1937 ), σελ. 144-148. Τοΰ αΰτοΰ. Άργυρότευκτον δίπτυ- 

χον έν τή μονή Κηπουρίων Κεφαλληνίας, ΔίΕΕ, τομ. Θ ( 1926), σελ. 578. Διον. 

Α. Ζακυθηνοΰ, Κηπουριωτικά, έκ τής έν Κεφαλληνία μονής τών Κηπουρίων, 

« Βγζ. Νβιι^τ. Ι&Ιιγϊ*. », τόμ. Τ* ( 1926*1927 ), σελ. 389-398. 

2 Περί τού κατά τό έτος 1264 συντεταγμένου μακρού πρακτικού βλ. Διον. Α. 

Ζακυθηνοΰ, Τό κτηματολόγιον τής Λατινικής επισκοπής Κεφαλληνίας και Ζακύν¬ 

θου κατά τον ΙΓ’ αιώνα, «Ελληνικά», τόμ. Ε' ( 1932), σελ. 323-333. "Εκ τού 

ίδιου εγγράφου πηγάζει και ή μελέτη Κ. Άμάντου, Κεφαλληνιακά επώνυμα, 

«Ελληνικά», τόμ. Γ ( 1987- 1938), σελ. 117-121. Πρβλ. καί Αίμου Μόρου, 

Τά έν Κεφαλληνίφ κτήματα τής καθολικής επισκοπής στα 1262, « Ίόνιος "Ανθολο¬ 

γία ». έτ. Ζ'( 1933 ), σελ. 201 -202. Θ. Σ. Τζαννετάτου, Τό κτηματολόγιον τής 

Λατινικής επισκοπής Κεφαλληνίας, < "Επταν. Φύλλα *, περίοδ. Β', τ. 2, σελ. 31 - 32. 

Τοΰ αΰτοΰ, Τό Πρακτικόν τής Λατινικής "Επισκοπής Κεφαλληνίας τού 1264, 

« Βί'ζ. Νβα^Γ. Ι&ΙιγΙ). », τ. 18, 1945-1949 (1960), οελ. 170-184. 
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Σελίδας πολιτικής Ιστορίας περιέχει το μέρος του βιβλίου (σ. 529 · 

609), ήτοι κατ(ί?ιθγον Ενετών προνοητών και συνδίκων, περί των διοικη¬ 

τών τής νήσου μέχρι τής υπό των *Άνγλων κατοχής, των από 1809-1817 

διοικητών, των μέχρι 1864 "Αγγλων αρμοστών, τοποτηρητών, ΰπύίρχων, 

δϊΙμίΐρχων καΐ νομαρχών μέχρι του 1915 και εφεξής βουλευτών, γερουσιαστών 
καΐ πληρεξουσίων. Προσθήκας και διορθώσεις εις τά βιογραφικά και τήν 
βιβλιογραφίαν του Α'τόμου περιέχει τό Ζ' μέρος (σ. 613-658 )ι τό δέ Η* 

ειδήσεις έξ απογραφών καΐ στατιστικών ( σ. 611 - 682). Πολύτιμον όντως 
υλικόν, διά τήν Κεφαληνίαν και εύρΰτερον. *Αλλ’ εϊπομεν, μέ πολλάς ελλεί¬ 

ψεις και άτελείας^ *Άς εύχηΟώμεν νά έκδοθή συντόμως καΐ ό Γ' τόμος και 
έν τέλδΐ αΰτου νά παρατεθή ένιαΤον εΰρετήριον. 

ΤΑΣΟΣ Αθ. ΓΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ 

Γεραοιμον */. Κονιόάρη, 'Έκκλησίαΰτικη ιστορία τής *Ελλάδθζ άπο 

τής Ιδρύσεως των * Εκκλησιών αντής ΰπο τον άτιοοτόλον ΙΤανλον μέχρι 

σήμερον (49150-1951), μετά Εισαγωγών Α' και Β', τόμ. Α', εν 

*Α&ήναις 1954 [-1960], 8ον, σσ. κγ*-{-54δ. 

Ό καθηγητής τής Γενικής Εκκλησιαστικής Πστορίας εις τήν Θεολογι- 

κήν Σχολήν του Πανεπιστημίου Άΰηνών Γεράσιμος I. Κονιδάρης προτίθε- 

ται νά δώση πολύτομον συστηματικήν Εκκλησιαστικήν ιστορίαν τής Ελλάδος 
από του αποστόλου Παΰλου μέχρι σήμερον. Του έργου εξεδόθη ήδη ό Α' 

τόμος, εις α' έκδοσιν, άλλ* ή εκτυπωσις αυτοΰ διήρκεσεν από του 1954 μέχρι 
του 1960. Ό μετά χεΐρας ογκώδης τόμος περιέχει κατά σειράν, 1) άρΟρον, 

γραφέν τό 1951 εν Θεσσαλονίκη και *Αθήναις καΐ τό 1954 άναθεωρηΟέν εν 
*Αθήναις, υπό τόν τίτλον « τό νόημα του εορτασμού τής 1900^5 άμφιετηρί- 

δος τής χριστιανικής Ελλάδος και δ απόστολος Παύλος» (σ. θ'-κγ'), 2) 

Προ?ν6γομ6να τής α' εκδόσεως (σ. 1-18), 3) Α' ΕΙσαγωγήν εις τήν εκκλη¬ 

σιαστικήν ιστορίαν τής Ελλάδος ώς επιστήμην (σ. 11-17), 4) Β' Εισα¬ 

γωγήν εις τήν σύγχρονον του αποστόλου Παυλου ιστορίαν τής Ελλάδος 
(σ. 151-301) και 5) εκ τής εκκλησιαστικής ιστορίας τής Ελλάδος τήν 
περίοδον από του Α' μέχρι του Η' αϊώνος (σ. 305-536). 

Εις τό Προλεγόμενα τής α' εκδόσεως, ύπογραφόμενα υπό του σ· και 

1 Μία εξ αύτών είναι καΐ το πλήθυς τών επανορθουμένων Αμαρτημάτων (σελ. 

683 - 687) καΐ οσών δεν έπανορθ-ουνται. 
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χρονολογοΰμενα άπό Μαΐου 1938, μεταξύ πο?^λών καΐ άλλων δ σ. άναφέρε- 

ται είς τάς δυσχερείας τής συγγραφής τού έργου του, εξηγεί τόν τρόπον τής 
εργασίας του καΐ τής άντιμετωπίσεως των διαφόρων προβλημάτων και απο¬ 

καλύπτει οτι τό έ'ργον εγράφη « κατά τό πλεΐστον εις ώρας ούχι καταλλήλους 
διά συγγραφήν», δτε ούτος διετέλει Τμηματάρχης έν'τφ Ύπουργείφ Παι¬ 

δείας και πολλάς έδοκίμαζε πικρίας. Έδώ δ σ, δέχεται δτι «ή εκκλησιαστική 
ιστορία τής Ελλάδος αποτελεί μίαν τών πλευρών τής ιστορίας τού πολιτι¬ 

σμού τής 'Ελλάδος ». Και προσ-θέτει; « δπως ή ιστορία τής 'Ελλάδος απο¬ 

τελεί άξιόλογον ίδιάζουσαν ενότητα, εντός τής εύρυτάτης ένότητος τής ιστο¬ 

ρίας τού ελληνικού έ'·θνους, ούτω καΐ ή εκκλησιαστική ιστορία τής Ελλάδος 
αποτελεί ιδιαιτέραν άξιόλογον ενότητα εντός τής ιστορίας τής « Ελληνικής 
Εκκλησίας », έν τή στενωτέρφ Ιννοίςι». Μέ άλλας λέξεις, δ σ. εις τόν γεω¬ 

γραφικόν δρον Ελλάς δίδει ίδιον περιωρισμένον νόημα και διασπά τόν χώ¬ 

ρον τής Ελληνικής “Εκκλησίας, νομίζων δτι και από τά δρια τής ιστορίας 
τού ελληνικού έθνους είναι δυνατόν νά διαχωρίσωμεν τήν ιστορίαν τής 
Ελλάδος! 

Διά τήν Α' Εισαγωγήν του είς τήν εκκλησιαστικήν Ιστορίαν τής Ελλά¬ 

δος δ,σ.λέγει δτι οΰτη «αποτελεί τήν πρώτην απόπειραν στοιχειώδους έξετά- 

σεως τών εισαγωγικών προβλημάτων τής εκκλησιαστικής ιστορίας τής Ελ¬ 

λάδος, ώς ιδιαιτέρου επιστημονικού κλάδου ». ΚαΙ προσθέτει; « "Ενεκα τής 
«τελείας αυτής δέν ικανοποιήθην και διά τούτο συνέταξα και εδημοσίευσα 
κατά τόν “Ιανουάριον τού τρέχοντος έτους {=1938) τήν Συμβολήν εις τήν 
Εισαγωγήν τής εκκλησιαστικής ιστορίας τής Ελλάδος, περί τής οποίας ύπάρ- 

χουσιν ευμενείς κρίσεις ήμετέρων και ξένων είδικών». Περί τών ελλείψεων 
τής Εισαγωγής βέβαιοί τέλος δ σ. οτι ελπίζει « δταν θά γραφή ή βριστική 

εισαγωγή νά άρθώσιν» (σελ. 5). Ή Α' αύτη Εισαγωγή, ήν αύτός οΰτος δ 
σ. κρίνει άτελή, διαιρείται εΐς 4 ιδιαίτερα Κεςκίλαια: Ι. Ή μέχρι τούδε συν- 

τελεσθεϊσα εργασία έν τή έρεύνη τών ζητημάτων τής Ικκλ. ιστορίας τής 
Ελλάδος (σ. 17-42). 2. Το τοπωνυμίαν «Ελλάς» έν τή έκκλ, Γεωγραφία 
και ή αυτοτέλεια τού ιστορικού κλάδου (σ. 43-100). 3. "Εννοια και διαι- 
ρεσις και προβλήματα τής έκκλ. ιστορίας τής Ελλάδος {σ. 101-135)· 4. 

Κυριώταται πηγαΐ και βοηθητικαί έπιστήμαι, χρησιμότης τού κλάδου (σ· 

136-147). 

Ή Β' Εισαγωγή άναφέρεται εΐς τά κατά τήν Εποχήν τού Παΰλου κρα¬ 

τούντα Εν Έλλάδι, τό δέ ύλικόν κατανέμεται εΐς δυο Κεφάλαια. 1. Πολιτικοί 
καΐ πολιτιστικά! μεταβολαΐ μέχρι του 49 μ.Χ. α) γεωγραφικά, ιστορικά, 

εθνολογικά δρια τής ευρωπαϊκής Ελλάδος, β) υπαγωγή υπό τήν Ρώμην, 

Ελλάς-Κρήτη μέχρι τού 54 μ.Χ., γ) οικονομική θέσις, δ) επαρχίαι και 
άποικίαι Ελλάδος καΐ Αίγυπτου μέχρι τής άφίξεως τού Παΰλου {σ. 151- 

214). 2. Θρησκευτική και πνευματική κατάστασις τής Ελλάδος, εθνική θρη- 
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σκεία και φιλοσοφία, ξέναι θρησκεϊαι, κοινά, Ϊουδαϊκαί παροΐκίαι {σ. 215- 

301). Κεφάλαια προφανώς άνηκοντα εις άλλον κλάδον. 

Περαιτέρω έκτί^θεται ή έκκλ. Ιστορία της Ελλάδος κατά τήν α' αυτής 
περίοδον του Ιλ?νηνορρωμαϊκου καθολικισμού 49/50 ■ 732/3, δι* ην δ σ. εις τά 
Προλεγόμενα (σ. 6) παρατηρεί: «έπεχειρήσαμεν νά έκθέσωμεν τά κατ* αυ· 
τήν επί τή βάσει των πηγών των άποκλειστικώς εις τήν Ελλάδα άναφερο- 

μενών. Μέρος του ΰλικοΰ τουτου έπεξειργάσθησαν (;) ήδη άπο τοϊ5 1931/32, 

καθ* δν χρόνον εσπουδάζομεν εν Βερολίνφ... ». 'Η εκθεσις αυτή αποτελεί τό 
Α" Βιβλίον του έργου, διαιρούμενου είς 2 τμήματα, έκ τριών εκάτερον Κεφα¬ 

λαίων, οΰτω πως: Τμ. Α'. 1. Άποστολική έποχή, 49/50-140 μ.Χ· Πηγαι — 

ϊδρυσις Εκκλησιών - Παύλος - Τίτος - Άνδρέας - μεταποστολικοι χρόνοι - 

εκκλησιαστικόν πολίτευμα (σ- 305-397). 2. Άπό Ελλήνων απολογητών και 
Κορίνθου Διονυσίου μέχρι Μ. Κωνσταντίνου, 140-313 μ.Χ. Εθνική θρη¬ 

σκεία κατά τον Β' αι. και χριστιανισμός - διωγμοί και μάρτυρες Β'-Γ'αΤ. 
-Αθηναίοι άπολογηται - αί εν Έλλάδι Έκκλησίαι - σχέσις προς τήν Ρώ¬ 

μην - αιρέσεις, ζήτημα του Πάσχα-διοικητική δργάνωσις μέχρι Μ. Κων¬ 

σταντίνου {σ. 398 * 444). 3. Διάδοσις χριστιανισμού, κατάστασις έθνικής 
θρησκείας μέχρι Μ. Θεοδοσίου, 314-395. Δ' αΐ. μέχρι Μ. Κωνσταντίνου, 
μαρτΰριον 'Αγ. Δημητρίου είς Θεσσο^^ονίκην. Τελευταίοι μάρτυρες - επιβολή 
Καθολικής Εκκλησίας - εσωτερικός βίος τής εν Έλλάδι Εκκλησίας - Α' και 
Β' Οΐκουμ. Συνοδοί - έπικράτησις ορθοδοξίας κλπ. {σ. 445 -459). 

Τμ. Β'. 1. Πτώσις ειδωλολατρείας από Μ. Θεοδοσίου μέχρις Πουστι- 

νιανοΰ-λόγοι επικρατήσεως του χριστιανισμοί) και καλλιτεχνική ακμή εν 
Έλλάδι (σ. 460*483). 2. Χριστολογικαι αιρέσεις. Συμμετοχή εις Οικουμ. 

Συνόδους Γ' · Τ'. Όρθοδοξία ευρωπαϊκής Ελλάδος ( σ. 483 - 503 ). 3. Διοι¬ 

κητική δργάνωσις Εκκλησιών - πολιτική διαίρεσις μέχρις υπαγωγής είς 01- 

κουμ. πατριαοχεϊον. Εξαρχία Θεσσαλονίκης (σ. 503 - 536). 

Τοιοΰτο τό περιεχόμενον του πληθωρικού τουτου βιβλίου, ή συγγραφή 
του οποίου άπησχόλησε τον σ. από των χρόνων των εις ΒερολΙνον σπουδών 
του. Άπό του 1931* 1932, δπότ* ήρχισεν ή επεξεργασία μέρους του ύλικοΰ 
ή έστω από του 1938, οτε υπογράφει καΐ χρονολογεί δ σ. τά Προλεγόμενα, 

μέχρι του 1960, πού άποπερατούται ή έκτΰπωσις τού βιβλίου, καταβάλλει ο 
σ. συνεχή μόχθον 25-30 ετών. *Ότι πολύ έκοπίασεν ό σ. διαπιστούτοι απο 
τής πρώτης επαφής τού αναγνώστου μέ τό βιβλίον τούτο. Άπο τήν ευρεϊαν 
άνάλυσιν δμως τού δλου διαγράμματος των περιεχομένων, δηλ. εκ των δυο 
ΕΙσαγωγών, ών ή μία δέν ικανοποίησε τον σ. και εγραψε δευτέραν, και εκ 
τού Α' Βιβλίου τού έργου, φανερόν γίνεται οτι πάντα ταύτα δέν αποτελούν 
σύνθεσιν έργου και θεμελίωσιν τού αυτοτελούς μαθήματος τής εκκλησιαστι¬ 

κής ιστορίας τής Ελλάδος. Μέρος τού περιεχομένου ανήκει εις τήν Εισαγω¬ 

γήν εις τον χριστιανισμόν, μέρος άλλο ανήκει εις τήν γενικωτέραν εκκλησια- 
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στικήν Ιστορίαν και άλλο μέρος ανήκει εις τήν ιστορίαν τού πολιτισμού- 

Καθ* δλου εΙπεΙν, τό θέμα τής παρακολουθήσεως τών ποικίλων τυχών τού 
γεωγραφικού χώρου, πού λέγεται Ελλάς, υπό τήν εύρυτάτην πολιτικήν καΐ 
γεωγραφικήν έννοιαν, εντός φυσικά τών πλαισίων τής χριστιανικής αναπτυ* 

ξεως, δύσκολον εΤναι νά Ιρευνηθή μεμονωμένως, διότι δέν παύει ν άποτελή 
τό θέμα τούτο μέρος, άν μή τής γενικής εκκλησιαστικής ιστορίας, πάντως 
τής ιστορίας τού Πατριαρχείου ΚΠόλεως, εις την εσωτερικήν ζωήν τού 
οποίου εντάσσεται. Επομένως διάσπασις τής μεγάλης αυτής επαρχίας από 
τόν κύριον κορμόν δέν σημαίνει παρά είς τά γενικά χαρακτηριστικά επανά- 

ληψιν τών αυτών πραγμάτων, τών υπαγόμενων εις τήν γενικήν εκκλησιαστι¬ 

κήν ιστορίαν ή τήν ιστορίαν τής Εκκλησίας ΚΠόλεως. 
Όρθώς δ σ. άμφεταλαντεύθη εις τήν διαγραφήν τών ορίων τής παρού- 

σης συγγραφής. *Όταν 6 αείμνηστος Χρυσόστομος Παπαδοπούλας παρεστη 
ανάγκη νά γράφχι τό σχετικόν άρθρον περί χριστιανικής Ελλάδος εις την 
Μ- Έλ. Εγκυκλοπαίδειαν, τό 1929, έδωκε κατά τινα τρόπον μίαν λύσιν εις 
τό πρόβλημα τής ύλης και τήν βάσιν τής λύσεως δέν μετέβαλεν αργότερα 
συμπληρώσας τό εκτενές εκείνο, άρθρον, τό μεταθανατίως έκδοθέν εκ τής 
«Θεολογίας», τό 1954 αύτοτελώς. Παραλλήλως και ό σ. είχε δοκιμάσει τάς 
δυνάμεις του επί τού ιδίου πλαισίου είς τό άρθρον « Έλλας » τής Θρησκευ¬ 

τικής και Χριστιανικής Εγκυκλοπαίδειας, τό 1940- Άλλα δια να επιχειρηθή 
ή συγγραφή μιας εκκλησιαστικής ιστορίας άποκλειστικώς τής ευρωπαίκής 
Ελλάδος, είναι προηγουμένως ανάγκη νά ολοκληρωθούν άνά πάσαν τήν 
Ελλάδα, έλευθέραν και μή, αΐ άρχαιολογικαί άνασκαφαι καΐ νά συγγράφουν 
κατά γεωγραφικά διαμερίσματα λεπτομερείς μονογραφίαι, κυρίως Ιπισκοπι* 

καί, άλλά καΐ καθολικώτερον ιστορικαί. Τό έργον τούτο φυσικά δέν ήμπορεϊ 
παρά νά είναι εργον συλλογικόν. Και πάλιν ή τοιαύτη εκκλ. ιστορία τής 

Ελλάδος θά είναι εξάρτημα τής γενικωτέρας Ικκλ. ιστορίας. 

Τώρα από τήν μελέτην τού μετά χεΐρας τόμου μαρτυρεϊται ή επιμονή 
του σ. και πολλαΐ εκζητήσεις αυτού, έν τή προσπαθείς του νά δημιουργήση 
αυτοτελή κλάδον έκκλ. ιστορίας τής Ελλάδος, νά δώση είς αύτόν εύρύτερον 
θεολογικόν περιεχόμενον και νά προβάλη ώς σπονδυλικήν στήλην τού έργου 
τάς προηγούμενος του μελέτας, πού πιθανόν νά είναι άρισται ώς αυτοτελή 
άρθρα, δέν στελεχώνουν όμως συνθετικόν έργον αυτοτελές. Έκ τού τόμου 
σαφώς διαφαίνεται δτι μέχρι τής στιγμής ό σ. δέν έχει έπεξεργασθή τήν υπό¬ 

λοιπον ύλην και δτι πολύ τόν έζημίωσε τό γεγονός δτι τόσον άιάκτως καΐ 
είς τήν Ικμετάλλευσιν τού χρόνου και είς τήν σταθεράν γραμμήν ενιαίας καΐ 
σαφούς τοποθετήσεώς του έναντι τών προβλημάτων τού εγχειρήματος είργά- 

σθη γράψας δύο μακράς καΐ διαφόρους Εισαγωγάς. Διά τήν Γ' περίοδον 
τής ιστορίας π.χ., τήν τής Τουρκοκρατίας, αναφέρει δτι τά σπουδαιότερα 
βοηθήματα διά τήν γνώσιν τής εποχής είναι τά έργα τού Καμπούρογλου, 
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του Φ. Μιχαλοποΰλου και των περιηγητών, ετι δέ δτι καΐ ή μή γραφεϊσα 
εΐσετι ιστορία των εν Έλλίίδι μονών -δα δώσουν την ΰλην διά τήν άπο τοΰ 
ΙΕ' αΐ. καΐ εφεξής εξιστόρησιν. Διά τοΰτο λέγομεν οτι. δεν εσχεδίασε «άν 

ακόμη τοΰ ΰπολοίπου έργου τά κεφάλαια. 

Διαφωνοϋντες γενικώς καΐ μέ τήν διάσπασιν τής ενιαίας ιστορικής χρι¬ 

στιανικής ΰλης κατά γεωγραφικά διαμερίσματα και με τον τροπον αντιμε- 

τωπίσεως των πολλών δμολογουμένως προβλημάτων που παρουσιάζει το 
εγχείρημα, συμφωνοΰμεν μέ τον σ. δτι «ή συγγραφή συνδετικού έργου, 

έστω και έν επιτομή, δεν εΐναι συνήδως έργον των νέων επιστημόνων ». Ο 
ίδιος ό σ. εν συνεχείφ ομολογεί είς τά Προλεγόμενά του, γεγραμμένα προ 
23 ετών, δτι οικεία βουλήσει δεν δά έδημοσιευε το παρόν εργον- Εν του- 

τοις τό επραξε μέσα είς μίαν μακράν τοΰ χρονου διαδρομήν, που δα επρεπε 
νά τόν είχε πείσει δτι δεν εΐχεν ακόμη κατασταλαξει εις σαφείς και απαρα- 

οαλεΰτους δέσεις. Νομίζομεν οτι, αν ήτο οπωσδήποτε ανάγκη νά γραφή, 

δι* ευκολίαν των διδασκόμενων εις τό Πανεπιστημιον δεολογων, ιστορία τής 
Εκκλησίας τής Ελλάδος, αΰτη δά έπρεπε νά είναι συντομωτάτη έπιτομή μέ 
άναδρομάς εις τήν γενικωτέραν εκκλησιαστικήν ιστορίαν εις οσα κεφαλαία 
εμπίπτουν εις τά γνωστά πλαίσια αυτής καΐ κατά μακροτερον λόγον επιμονή 
εις τήν όργάνωσιν τής αυτοκέφαλου Εκκλησίας τής Ελλάδος μέχρι σήμερον. 

^Απαραίτητον ασφαλώς δά ήτο νά γίνη λόγος δια τά εκκλησιαστικά πραγματα 
τής επαναστατικής περιόδου, δτε ή άγωνιζομένη Ελλάς καΐ η στρατευμενη 
Εκκλησία της άπεκόπησαν από τό Πατριαρχεΐον ΚΠολεως, επίσης δε ανι- 

χνευσις των προσπαθειών τοΰ Κυβερνήτου Καποδιστρια δι οργανωσιν κεν 
τρικής εκκλησιαστικής εξουσίας και τά προτρέξαντα τής έκδόσεως τοΰ Τόμου. 

Ταϋτα πάντα ανάγονται άναμφισβητήτως εις τήν έκκλησιαστικήν ιστορίαν 
τής Ελλάδος. "Αν 6 σ. προτίδεται νά περιλάβη τό κεφάλαιον τής μεσαιωνι¬ 

κής εκκλησιαστικής γεωγραφίας εις τά μαδήματα τής έδρας του, καδως και 
τά κεφάλαια τής καλλιτεχνικής κλπ. σναπτυξεως τής χριστιανικής Ελίιαδος, 

κατ’ άλλον τρόπον δά έπρεπε νά τά έντάξη εντός τής λοιπής ΰλης. μεδοδικώς 

καΐ συστημαηκώς. 
ΤΑΣΟΣ ΑΘ. ΓΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ 

14 - 7 -1961 
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ΒαδίΙίοοηαη ΙίΜ ΒΧ. ΞβΗββ Α: υοίηηχβη I (ί9δ5), ίβχΐηβ ΐα>νονυ(,Ίη 
Ι-νηΐ, σσ. ΧνΐΠΑ-Α88. ΥοΙ. 11(1956), Ιβχίηε ΙΙ. IX-XVI, οα. 
ΧΧ-\-439-84δ πλέον δύο σελίδων μί) ήρι&μημένων. ΥοΙ. ΙΙΤ(1960), 

ίΘχίϊΐΒ ΙΙ ΧνΠ-ΧΧν, σσ. ΧΙΥ^847- 12Α0. Εάίάβτηηί Η. I. 
ΒοΚβΙΙβιη α βί Ν. ναη άβν ΙΥαΙ. 

8βτίΘ8 Β: νοί. I (1953), εοΗοΙία ίη ΗΙ^γοβ Ι~ΧΙ, σσ. ΧΙΙΙ-\-448 πλέον 
δύο σελίδων μή ήρΐ'&μημένων. ΕάίάίΙ Η. I. 8 6 ΗβΙί βτη α. ΥοΙ. II 

(1954), 8οΗοΙ. ίη ΙΙ. ΧίΙ-ΧΐΥ, σσ. ΧΙΙ-Υ449-838 πλέον δύο σελί¬ 
δων μή ήριϋ-μημένων. ΥοΙ. III (1957), ΒοΗοΙ. ίη ΙΙ. XV - XX, σσ. 
Χΐν-Υ839-12^0 πλέον δύο σελίδων μή ήριΰ-μημένων. ΥοΙ. IV (1959), 

8θ}χθΙ. ίη ΙΙ. XXI - XXIII, σελίδες δέκα μή ήρι^μημέναι 1221 - 
1715 πλέον τριών σελίδων μή ήρφμημένων. Εάίάβνμηί Η.Ι. 8β}ΐ6ΐ- 

ίβηια βί Ο. Ηοΐινβνάα. 
Σχήμα 4ον μιαρόν. ^Εκδίδονται τή επιχορηγήσει, τού ΝβάβΗαηάΒϋΚβ Ονρα- 

ηΐΒαίίβ νοοτ Ζηίνβν \νβίβη86ΚαρρβΙίβ Οηάβτζοβίί ("Ολλανδικόν Όρ- 
γανισμού υπέρ τής Κα'θαράς ^Ετζιατημονικής *Ερεννης) εν τή σειρά 
8ΰΗρία υηίνβτδϋαϋΒ Οτοηίηραηαβ παρά /. Β. ΤΚοίίβΓβ Οτοηίηρβη, 

Ό]αίίανΙα (οι τόμοι Α III καΐ Β IV μόνον εν Ονοηίη^βη) και Ματ- 

ίίηιΐΒ Νίι'Ηο/^ 'δ-Θΐ'ανβηΗαρβ. 

Τήν έκπληξιν τοΰ νομικού τμήματος τοΰ 9ου Διεθνούς Βυζαντινολογι- 

κοΰ Συνεδρίου εν Θεσσαλονίκη κατ’ Απρίλιον 1953 απετελεσεν ή υπό τοΰ 
εν Ογοπιπ^·©!! Καδηγητοΰ Η. χ. βαΙιεΚετη» παρουσίασις τοΰ πρώτου τόμου 
τής ΰπ’ αΰτοΰ, μετέπειτα δέ τή συνεργασίφ τοΰ Ο. ΗοΙτνεΓάε. και τοΰ Ν. 

ναπ άετ λναΙ, γιγνομένης νέας έκδόσεως τών Βασιλικών. Αΰτη είχεν ήδη 
από τοΰ 1949 προαναγγελδή δι’ υποδείγματος καΐ προσέτι και ΰπ* αΰτοΰ τοΰ 
έκδοτου^ κατά τό προγενέστερον (8ο'') Διεθνές Βυζαντινολογικόν Συνέδριον 

εν ΓΓανόρμφ τό 1951. 

Πολλά και ποικίλα κατεμαρτυροΰντο κατά τής υπό τών αδελφών Ηθίπι- 

1)&ο1ι έκδόσεως τών Βασιλικών, οί δέ Ρωμαϊσται δεν έπαυον έκφράζοντες 
τήν επιθυμίαν καΐ ευχήν, όπως άναληφθή νέα κριτική έχδοσις τούτων^. 

1 ϋηε ηοτινεΐΐβ έάϋίοη άεδ Β^βίΐΐΐίε. έν ΑίΙί θβΐΐο VIII Οοη^Γεεεο ΙπΙβΓ- 

ΠΕζίοη^Ιε όί δίτκϋ Βίζ&ηίίηί Ραΐεηηο 1951 έν βίτιάί ΒίζαηΙίηί ε ΝεοεΙΙεπίεί 
8, 1953, 391. 

2 Ίδέ τήν είς τήν εκδοσιν Η ε ί 01α Ο 1ι γενομένην κριτικήν παρά Ρ. Ρ γ ί η § 5- 
Ιιβίπι, Ζυηι ΡΙ&η εΐπετ ηβηεη Αυδ^βόε άετ Β^δΐΐίΐεεη. ΒεβΓΰηάυπδ: ϊΙίΓεΓ 

Νοΐννεη(ϋ§;ΐΣείΙ ιιηά ΟβδΐεΙιίεριιηΙίΙε ίατ ΐΗτε ΗβΓδίεΙΙιιη^ (Βεποΐιί &η άΐε Ρτειιε- 

δίδοΐιε ΑΙεαόβιιιϊε θεπ \νίδ3επ3θΙΐΕί1:ειι νοπι 4&1ΐΓε 1937) (Βειιΐδείιε ΑΙίαόεηιίε 

άετ ^νίδδεπδοΐΐδίίεη ζιι Βετίία, ΙηδΙΐίιαί: ίητ 0ΓΪβεΙιίδο1ι - Γοιηίδοΐιε ΑΙίεΓίυιπδ- 

ΕΠΒΤΗΡΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Έτββ Λ' 40 
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Ή ευχή αυτή έκφοασ^θεϊσα εηισήμως υπό του Ρ. άθ ΡΓ^ηοίδοί και ύποστηρι- 
χθεϊσα υπό των Ρ. ΟοΠίπεΙ, Μ. Κ.ο5ί:ονί:ζ6ίί καΐ Ρ. νίηο§·ΓΕ(1οί£ κατά τό 
εν Βρυξέλ?ιαις τό 1923 ιστορικόν συνεδρίαν και έπαναληφθεΐσα ττ] εισηγήσει 
των Ο. ΡεΓΓΕΓΐ (άδΙΙε δρ&<5ε), Ρ. ΟοΙΗηεΙ, Ρ. ΚοδοΗδΙζεΓ, Δ. Παππού- 

λια και Γ. Μαριδάκη ^ και ειδικώιερον του Β. λνεη£6Γ^ ελαβε μορφήν επι¬ 

σήμου άποφάνσεως του νομικού τμήματος τού 3®^ Διεθνούς Βυζαντινολογικού 
Συνεδρίου έν Άθήναις τό 1930®. Οίΐ’ΐιηβ ηοην6ΐΙ& έάίϋοη ά&8 Βα8ίΙί(^ηβ8 

8θΐΙ βηΙνβρτΐββ 3(ΐη8 τβίανά, έί(χηί άοηηέ ρτιβ Ιβ8 έάίΐίοηδ αβίηβΙΙβΒ ηβ βοηί 

ηί 8Η[β8αηίβ8 οίΐ 6θηιρΙβίβ8, βί βΙΙβ (δο. δεοΐίοη άτοϊί) ρνορΟΒβ (^ιιβ 

ΙΆοαάέπιίβ, ςιιί α βτββ ηη ίηεΐίΐιιΐ ροήν ΙΙηβΙοίτβ άη άτοϋ ρτβο, νβηΐΙΙβ 

Μβη 8β οΗατρβτ άβ άίνίρβν οβϋβ ρηΗίΰαϋοη. Έγενοντο διάφοροι άπόπει- 

ραι έν ττ} ξενχι, δπως τεθή εις ενέργειαν ή επανειλημμένη αύτη ευχή, άλλ’ 

άπασαι άπέτυχον, όχι μόνον δ* εξ αιτίας τού μεσο?ιαβήσανιθς δευτέρου παγ¬ 

κοσμίου πολέμου*. "Οτι έξ άλλου αΐ γηγενείς δυνάμεις δεν επήρκουν τοιούτφ 
καΐ τοσοΰτφ έγχειρήματι, οΰδείς δύναται νά άμφισβητήση και ϊσως ήχο υπερ¬ 

βολική ή αίσιοδοξία, μεθ’ ής ειχεν άναδεχθή ή Ακαδημία “Αθηνών νέαν 

εκδοσιν των Βασιλικών ^ 

Ή εκπληξις λοιπόν εκείνη τού έν Θεσσαλονίκη 9'^’^ Διεθνούς Βυζαντι- 

νολογικού Συνεδρίου μετετράπη εις κατάπληξιν, δτε εγένετο αντιληπτόν, δτι 
ή νέα έκδοσις είχεν έπιχειρηθή και δ πρώτος εμφανιζόμενος τόμος (ΒΙ) 

είχεν άχθη εις πέρας υπό ενός μόνον επιστήμονος, τού Ιντριβούς περί τά 
Βυζαντινά Όλλανδού ιστορικού τού δικαίου δοΐιοΐΐοπιμ. Τό δλον εργον δέον 
νά άποπερατωθή είς 18 τόμους έν 18 έτεσι, δηλ. διά ρυθμού ενός τόμου 
κατ’ έτος. Πράγματι μέχρι στιγμής έχουν τηρηθή μετ’ άξιοθαυμάστου άκρι- 

Ιϋΐηάβ, ΒβΓίϊηδΓ Β^ζΒκίίηίδΐίδοΙιβ Ατύβΐ^βπ 7), ΒθγΙϊπ 1956, 4 επ. Πρβλ. καί τον 
χαρακτηρισμόν του Ρ. Ι^εηιεΓίο, Ε.έθΓ 68, 1955, 405' άέί$$ΙαΙ>ΐ6 βάίϋοη άβ 
ΗβίΐηΙιαΰΗ, ήτις ηβ ναρρβΙΙβτα ρΙιι$ ^ιι’ΐίη ίπακυσΐβ εοηνεηίν. 

1 Ασί63 άα ΙΙΙ« Οοπ^τόδ ΙηΙοΓη&ΙίοηπΙ ά’έίυάεδ ΒγζδηΙίηεδ ΑίΙιέαβδ 1930, 

Αΐ1ΐ6η68 1932, 177. 
8 θ6^6ηνΡ3.Γί8&ιιί§:&1>€ΐι (ΙδΓ 1)}7ζαπΙΐηΐδοίΐ6ΐι Κ.6θ1ιΐ5563οίιίο1ιΙ;6 εν Αοίβδ άιι 

ΙΙΙβ Οοηετόδ ΙηΙεΓπαίίοη&Ι Βγζ&ηίίηοδ 199 έπ., πρβλ. καί ϋετ Ιιοιτίΐ^β 
3ί:&η(3 άετ ΐΌπιίδςίιεη Κβο1ιί:3ννί35βπ8ο1ι»ί1. Εγγ6Ϊο1ι1;68 από ΕΓ3ίΓε1)ί;ε3 ( Μΰοοίιε- 
ηετ Βεϋτα^ε ζνιτ ΡίΐργηΐδίοΓδοΙιυηβ· απά αηΐίΐτεπ Κ.βοΙιΐ58θ8ο1ιϊε1ιί;ε 11), Μϋη- 

εΐιβπ 1927, 22 καί Όίβ βυείΐεη άεδ τδωίδςΐιεη Κεείιίδ (όδΙείΓείεΙιίδοΙιε Αίε&ύε- 

πιίε άβΓ \νί33€η3θ1ι&ίΙ;βπ, ϋεηΐίδείιηίίεη άετ (τβδ&ιηΐ&ΐί&άειιιίε 2), \νιεπ 1953, 

704 έπ. 
2 Αείεδ άτι ΙΙΙ« 0οπ§:γ63 ΙηΐεΓΠΕίΙίοπίίΙ ά’έίηάεδ Βγζ&ηϊΐηεδ 271 καΐ Άρχεϊον 

Βυζαντινού Δικαίου 1, 1930- 1931, 406 έπ. 

^ Ίθέ ΡΓΪπ^δΙιείηι, Ζάπι ΡΙ&η V έπ. 
ό *Ιδέ την δυσοίωνον προφητείαν τοϋ Πανσγιώτου Ζέπου κατά παράθεσιν 

Ρτίη^δΐιειχη, Ζυυι Ρΐίΐη 12. 

βείας αί προθεσμίαι τού γιγαντιαίου τούτου έργου. Πσως δ’ ακριβώς προς 
τήρησιν τούτων προσέλαβεν δ δοΐιόΐίειηα από τού τόμου Β II τον φιλόλο¬ 

γον ΗοΙτνετάΕ και εν τή σειρφ Α τόν ιστορικόν τού δικαίου νμη άοΓ λΥμΙ. 
Τονιστέον, δτι ανέκαθεν έσχεδιάζετο οΐαδήποτε νέα έκδοσις των Βασιλικών 

ώς έργον συίΔογικόν^ 

Περί των κατευθυντηρίων άρχών τής προϊουσης εκδοσεως θε^ιομεν πλη- 

ροφορηθή άμα τή άποπερατώσει τοϋ δλου έργου έκ των με?1όντων Προλεγο* 

μένων. Περί τής άκολουθουμένης μεθόδου λέγονται τινα διά βραχέων έν τή 
ΡταββΙίο είς Α I, σ. XI έπ. και Β I, σ. V επ., έν τοΐς προλόγοις δ* έκα¬ 

στου τόμου περιγράφονται έν συντομία τά χειρόγραφα, ών εγένετο χρήσις. 
Τό έργον διαιρείται εΐς δύο σειράς, Α καΐ Β, υπό συνεχή έκατέραν σε?νΐ' 

δοποίησιν. *Η Α αποδίδει το κείμενον των Βασιλικών, δηλ. τα Βασι?Λκα 
καθ’ έαυτά ή άλλοις ?(.όγοις τό νομοθετικόν κείμενον. Η Β παρέχει τα σχό¬ 

λια και δή καΐ αδιακρίτως παλαιών® ή νέων σχολίων. Ακριβώς κατελογίζετο 
εις βάρος τής έκδόσεως των Ηοίπιΐίμαΐι ή παράλειψις αύτη, οΰ ένεκα ήναγκά- 

σί)η ό Κ. \ν. Ε. Ηβίπιΐ^ειοΐι έν τφ Μδπιι&ΐε νά θεραπεύση κατά τό δυνα¬ 

τόν τήν έλ?νεΐ'ψιν ταύτην. Έθεωρεϊτο λοιπόν βέβαιον, δτι πασα νέα έκδοσις 
των Βασιλικών θά προύβαινεν εις τόν διαχωρισμόν παλαιών και νέων σχο¬ 

λίων, 6 5* εκδότης έν τφ κυκλοφορηθέντι τό 1949 ύποδείγματι διέκρινε 
μεταξύ νέων σχολίων και παλαιών, τετυπωμένων διά μειζόνων στοιχείων. 

'Όθεν θλιβόμεθα, δτι δεν έτηρήθη τούτο έν τή έκδόσει, τοσούτφ μάλλον όσφ 
ό έκδοτης διά τής περί τά Βυζαντινά καΐ τήν παίναιογραφίαν εμπειρίας αυ¬ 

τού ήδΰνατο ευκόλως νά προβή είς τήν διάκρισιν των παλαιών σχολίων ενδια¬ 

φερόντων τό καθ’ έαυτό Ρωμαϊκόν δίκαιον — διότι τά παλαιά σχόλια δεν 
είναι σχόλια τών Βασιλικών, δηλ. τής Μακεδονικής νομοθεσίας, άλλα τού 
οοΓραδ ίατίδ οίνιΐίε, δηλ. τής Ιουστινιάνειου νομοθεσίας — και τών νέων 
σχολίων, σημαντικών ώς προς τό δίκαιον και τήν νομικήν επιστήμην έν 

Βυζαντίφ^. 

Ή σειρά Α κεκτηται τριπλοΰν αρρμΓαΙϋΒ’ σχολίων, δι’ οΰ επέρχεται 
αντιστοιχία μεταξύ σειράς Α καΐ Β, Ιεδΐΐηιοηίοηιπι καΐ κριτικόν. Έν τή 
σειο$ Β έν περιθωρίφ δηλούνται τά αντίστοιχα τόμος καί σελίς τής έκδό¬ 

σεως Η€ίπι1)μ€ΐι. Δηλούται προσέτι εν μέν τοΐς σχολίοις καί χό αντίστοιχον 
χωρίον τών Βασιλικών καί τού οοτραδ ίατίδ οίνΐΐίδ, τού οοΓριίδ ΐατΐδ άνΐ- 

ϋε δέ, ώς εΙκός, μόνου έν τφ κειμένφ. Τήν παράλειψιν τού προλόγου τών 

1 Α. Β 6 Γ£ βΓ, ΤΕΟ = ΡΗΏ22,1954, 182^, ΡΓΪη^δΙιεϊηι, Ζαυι ΡΙ&α 18. 

8 Κατά τόν έκδότην ΤΚ.Ο = ΚΗΟ 29, 1961, 114 άνακςιβολόγως λέγομεν περί 
παλαιών «σχολιαστών». Τά έργα τών νομικών τών παλαιϊϋν σχολίων κατστεμαχι- 

σθ-έντα άπετελεσσν τά παλαιά σχόλια κατά τόν ΙΟον αιώνα. 

® Ρ Γ ί η 5 5 1ι 6 ί ιη, ΤΚΟ = Β·ΗΟ 22, 1954, 191. 
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Βασιλικών, οπερ εξένισεν, εδικαιλογησεν δ εκδότης^ διά του ισχυρισμοί, δτι 

οΰτος είναι νδθος. 

Τδ καινοφανές εν τίί νέα εκδδσει συνίσταται εις τδ οιι άπεχωρίσθησαν 
τα σχόλια από τοί σχολιαζομένου κειμένου και μάλιστα οτι ηρξατο ή νέα εκ* 

δοσις δια της χρονικής προτάξεως των σχολίων. Ή ύστερον πρότερον εκδο¬ 

τική αυτή μέθοδος αιτιολογείται υπό του έκδοτου ^ ώς δντων των σχολίων 
σπουδαιότερων του των Βασιλικών κειμένου καΐ ώς συντελεσόντων Ιν καιρφ 
και εις άποκατάστασιν τούτου και είς τήν κριτικήν του Πανδέκτου καΐ του 
Κωδικός. Τούτο είναι αληθές, άν καΐ δεν δυναιαι νά αποτελεση εκδοτικήν 
δικαιολογίαν. Άπόδειξις, δ'τι αυτός οΰτος δ εκδότης δεν ένέμεινεν εις τήν 
κατά χρόνον προτίμησιν των σχολίων, άλ?/ από του δευτέρου τούτων τόμου 
(Β II), ϊσως ύπείκων και ταΐς γενομέναις κριτικαΐς, εκδίδει έκ παραλλήλου 
και τό κείμενον των Βασιλικών (σειρά Α). 

Διά του εξωτερικού και μόνου κριτηρίου τούτου καθίσταται εμφανής ή 
τεραστία διαφορά μεταξύ τής εκδόσεως τών ΗοίπιΒαοΙΐ καΐ τής προκειμένης. 

'Η νέα εκδοσις δεν διαφέρει μόνον « ποσοτικώς » ώς παρέχουσα άσφαλέστε- 

ρον καΐ πληρέστερον— ιδίφ Ιν τοΐς σχολίοις, ένθα συχνάζουν καΐ εντελώς 
νέα κείμενα — κείμενον, άλ?νά προ παντός ποιοτικώς. Πρόκειται τι δΙίιιά. Καν 
ετι ή έ'κδοσις τών ΗβίιηΒ&αΗ ήτο ά-ψογος, πάλιν δεν θά καθίστατο περιττή 
ή νέα εκδοσις διώκουσα άλλοίους σκοπούς. "Οθεν από τής επό-ψεως ταύτης 
αδικούνται οΐ ΗεΙιηΒ&οΙι συγκρινόμενοι προς τήν νέαν έκδοσιν, διότι πρό¬ 

κειται περί άσυγκρίχων μεγεθών, τοσουτφ μάλλον, δσφ απέχει ή νέα εκδοσις 
τής παλαιάς καθ* εκατονταετηρίδα καΐ πλέον και έν τφ μεταξύ έχει προοδεύ¬ 

σει τόσον ή γνώσις τών Βυζαντινών νομικών κειμένων, οσον καΐ προ παντός 
ή φιλολογία καί ή κριτική και έκδοτική τών κειμένων. Κατ*έμέ ή νέα έ'κδοσις 
αποτελεί ευκαιρίαν, δπως άπονεμηθή μάλλον ή δέουσα δικαιοσύνη καΐ άνα- 

γνώρισις εις τήν πολλά προσενεγκοΰσαν και εισέη προσφέρουσαν έκδοσιν 
τών Η6ίιηΙ)&ο1ι ή δπως ρίπτηται λίθος αναθέματος και* αυτής®, ειδιχώτερον 
δ* οι 'Έλληνες μετά συγκινήσεως θά άναπολώμεν τά Βασιλικά τών ΗείηιΒ&οίι, 
μεθ’ ών είναι τόσον στενώς συνδεδεμένος δ νομικός βίος τής νεωτέρας Ελλά¬ 

δος ^ 'Η νέα έξ άλλου εκδοσις δεν πρόκειται τέλεον νά άντικαταστήση τούς 

^ Α ρΓοροδ άε Π ρΓέΙεηάηε ΡΓέί&εε άεδ Β&δίΙίςιιεε έν Μεΐ&ηβ^εε 1<ένγ - 
ΒγιιΙιΙ (ΡυΙ)1ΐσ&ίίοπ5 άε Ι’ΙηδΙϊϋυΐ άε ΌγοιΙ Κοιη&ιη άε ΓυπίνεΓδίΙε άε Ρ&πδ 
XVII), Ραπδ 1959, 269 έπ. 

^ δίυάί Βΐζδπίίπί ε Νεοείΐεηίεΐ 8, 1953 , 391 και Βασιλικά Β I, σ. V. 

® Ίδέ Ρ. 13012 ετ, Αυί^^θβη άετ 1)3^23.ιι1:ΐπΐ3είΐ6η ΡΗίΙοΙο^ϊε νοη Ιιβιιίε 
έν ΑΙΐετίαιη 1, 1955, 57 και Ρ τ ί η £81ι ε ί ηι, Ζυιη Ρΐαη 18. 

^ Περί της ιστορίας τής επισήμου και νομοθετικής καθιερώσεως του Ρωμα'ίκοϋ 
δικαίου έν Έλ,λάδι ευθύς αμσ χφ άπελευθερωηκω σ,γώνι τοΰ 1821 ίδέ Γ. Π ε τ ρ ο· 
πούλου, Εισηγήσεις τοΰ Ρωμαϊκού δικαίου, Άθήναι 1936, 15 έπ. και Ιστορία 

Η6ίηιζ)&α1ι και μόνον διά τον λόγον, δτι έν τσυτη περιέχεται Λατινική μετά- 

φρασις, διότι κατ’ άντίθεσιν προς τάς εκδόσεις τοΰ ή τών Ηοίπιό^οΚ 
Λατινική ή εις άλλην γλώσσαν μετάφρασις δεν υπάρχει έν τή νέα έκδόσει. 
Τοΰτο είναι σύμμετρον πρός τήν σύγχρονον εκδοτικήν τέχνην και επιστήμην. 

Δυνατόν ενιαχού ή μετάφρασις νά διευκολύνη τήν κατανόησιν ιδία τών σχο¬ 

λίων, άλλ* οστις θέλει νά έμβαθύνη είς τά Βυζαντινά κείμενα, δέον νά είναι 
εντριβής περί τήν Ελληνικήν καΐ δή και περί τήν μεσαιωνικήν, 

Ή νέα έ'κδοσις κατ* άκριβολογίαν δεν είναι κριτική. Κριτική είναι ή 
έκδοσις, ήτις διαλευκαίνει και εκκαθαρίζει τήν χειρόγραφον παράδοσιν, αξιο¬ 

λογεί τά χειρόγραφα, προσπαθεί νά άνευρη τό αρχέτυπον και τέλος επιλέγει τό 
ή τά χειρόγραφα ή τήν οικογένειαν χειρογράφων αά ίεχίιίΕη οοηδίίίιιεπάαπι. 

Τά χειρόγραφα τών Βασιλικών είναι ευάριθμα καΐ ημιτελή ^ δθεν κατα- 

φεύγομεν πρός άποκατάστασιν τών Βασιλικών εις συρραφήν χειρογράφων ή 
και είς έμμεσους πηγάς, π.χ. εις τον Τιπουκειτον. Τοΰτο έπέτρεψεν — έν τινι 
μέτρφ εγέννησε τήν ανάγκην — εις τόν δοίιβΙίαπια νά άκολουθήση Ιδίορ τρόπφ 
εκδόσεως. Ούτος άποβ?^πει εις τήν δσον έ'νεστι πιστοτάτην παράθεσιν τοΰ 
κειμένου μέχρι σημείου μάλιστα, ώστε ένίοτε νά παρατιθώνται έν τφ κει- 

μένφ τά σφάλματα τοΰ χειρογράφου ή τά αβλεπτήματα τοΰ γραςρέως ή άντι- 

γραφέως και νά ύποδηλοΰται έν τφ πάντως βραχεί κριτικφ αρρ&ΓΒΐΠδ ή 
διόρθωσις, δηλ. προβαίνει ό έκδοτης κατ’ αντίστροφον τοΰ είθισμένου έν 
κριτικαϊς έκδόσεσι τρόπου. Άλλα βαίνει ετι περαιτέρω δ εκδότης* ή εκδοσις 
τών σχολίων γίγνεται διά τής αντιγραφής τών καθ’ έκαστον έπιλεγέντων χει¬ 

ρογράφων. Ή νέα εκδοσις προσομοιάζει λοιπόν πρός έκδοσιν μεμονωμένου 
κειμένου, ώς είναι π.χ. οί πάπυροι ή αί έπιγραφαί ή δ Γάιος, ον γνωρίζο- 

μεν πλήν τινων χωρίων εκ μόνου τοΰ ν(6Γοη€η5Ϊδ). 'Ο εκδοτικός οΰτος τρό¬ 

πος θά καθίστη περιττόν τόν κριτικόν 3ρρ9.Γ8ΐΙιΐ5 ή τουλάχιστον θά ελά¬ 

φρυνε τούτον έτι πλέον, εάν δ εκδότης καθιέρου τό σύστημα συμβόλων τοΰ 
Ποίίΐεπ, τοσουτφ μάλλον οσφ συνεπής έαυτφ αποφεύγει τάς οοηίεοΙιΐΓ&ο. Εύ- 

ρισκόμεθα μακράν τοΰ τρόπου εκδόσεως τοΰ Πανδέκτου υπό τοΰ ΜοΐΐΐΠ336η ! 

’Άν ή άνάγνωσις τοΰ εκδότου είναι άκριβής, μόνον ή παραβολή τής 
νέας εκδόσεως πρός τά χειρόγραφα ή τάς τούτων φωτοτυπίας θέλει δείξει ^ 

Πάντως μέχρι τοΰδε δεν έχει τεθή έν άμφίβόλφ- 

και Εισηγήσεις τοΰ Ρωμαϊκού δικαίου, ’Αθήναι 1944, 338 έπ., Π. Ζέπου, Ελλάς 
(Νεώτερον Δίκαιον) έν ΜΕΕ 10, 1934, 644 έπ., Ί. Σόντη, 'Ιστορία Ρωμαϊκού δι¬ 

καίου, ’Αθήναι 1941,2έπ., Ά. Λ ι τ ζ ε ρ ο π ού λ ο υ, Εισηγήσεις Ρωμαϊκού δικαίου, 

’Αθήναι 1942, 27 Ιπ., Γ. Μαντζούφα, ΓενικαΙ ’Αρχαί^, ’Αθήναι 1954, 9 έπ, 
^ Περί τής χειρογράφου παραδόσεως τών Βσσι?,,ικών ιδέ 8. Α. Β. Μ ο γ Ι τ 6 ιι ΐ 1, 

Ι/ΊιΪ8ίοίΓ6 άυ 0ΓθίΙ θγζ.8.ιιτΐη οη άυ άτοϋ Γοιπ&ίη ά&ηδ ΓΕιηρίΓο ά’ΟηβιιΙ:, ΡίΐΓΪδ 
1843 -1844 1846, II186 έπ. και ύπέρ πάντα άλλον ΡΓΪπ^δΙι'βίιη, Ζιιιη Ρΐ»η 19 έπ. 

2 Β ο Γ 2 6 Γ, ΤΕΟ = ΚΗϋ 22, 1954, 18δ, ΡΓίη2δίΐ6ίπι, Ζάπι ΡΙ^η νΙΡ. 

< 



630 Ίωάννου Κ. Τριανιαφυλλοπουί^ου 

Ή έκδοηκή αΰτη μέθοδος καθιστά δυσχοηστόν πως τήν νέαν των Βα· 

σιλικών έκδοσιν, οθεν έν αναμονή των μελλόντων Προλεγομένων δΰναταί νά 
εύρεθη ή επεξήγησές αυτής εις τά Ιξής σαφή προσόντα ΙπΙ πλέον του ανωτέρω 
λεχθέντος περί ασφαλέστερου καΙ πληρέστερου κειμένου. 

Πασα εκδοσις παντός κειμένου αποβλέπει εϊτε εις τήν τε?νειωτικήν παρο¬ 

χήν ασφαλούς κριτικού κειμένου εϊτε εις τό νά θέση τάς βάσεις τοιαυτης 
μελλοΰσης κριτικής επεξεργασίας. Ή πρώτη μέθοδος προϋποτιθέμενη συνή¬ 

θως προεργασίας κριτικάς είναι σαφώς δυσχερέστερα ώς προς τον εκδότην 
και συναμα εύχερεστέρα ώς προς πάντα χρώμενον τοιαυτη έκδόσει. Τό αντί¬ 

στροφον συμβαίνει προκρινομένης τής ετέρας μεθόδου, ήτις επιτρέπει και 
τήν ταχείαν άποπεράτωσιν του υπό εκδοσιν έργου. Τήν τελευταίαν ταυτην 
μέθοδον επέλεξεν ό εκδότης, ήτις πλήν τής ταχύτητας εμφανίζει παιδαγωγι¬ 

κήν, θά ελεγον, αξίαν. Διότι ή φύσις τής νέας εκδόσεως αναγκάζει τους 
χρωμένους αυτή νά ϋποκαταστουν εις καθήκοντα κριτικού έκδοτου, έκ του 
γεγονότος δέ τοϋτου θέλει χά μάλα προαχθή ή ιστορία του έν Βυζανχίφ 
Ρωμαϊκού δικαίου. Διά τής νέας εκδόσεως Ι'χομεν προ δφθαλμών οίονεί εν 
άπογράφφ τά καθ’ έκαστον καΐ διαφέροντα άλλήλων σπουδαιότατα των χει¬ 

ρογράφων των σχο?άων των Βασιλικών, δι* ών δυνάμεθα νά πορισθώμεν 
εποπτείαν τοϋ τρόπου Ιργασίας των ανατολικών καΐ Βυζαντινών νομικών, 

από των ΙΙροϊουστινιανείων χρόνων μέχρι των χρόνων των καλούμενων νέων 
σχολίων. Ούτως έλπίζεται, ότι θά κτησώμεθα έπι τέλους σαφή εικόνα τοϋ 
τρόπου εργασίας των Ιουστινιάνειων κωδικευτών. Θά δυνηθώμεν νά άπο- 

χωρίσωμεν — άπαξ μή γενομένου τουτου υπό τοϋ εκδότου — τά παλαιά άπό 
των νέων σχολίων και ήδη έχομεν άρνητικόν τι άποτέλεσμα' ή ύπόθεσις τοϋ 
Η. ΡοΙοΓδ περί σειρών {ά?νΰσεων) σχολίων δεν επιβεβσιοϋταιΥπάρχουν 
βάσιμοι Ι?ιπίδες, οτι ημέραν τινά θά κατορθωθή ή παλιγγενεσία των ανατο¬ 

λικών και Βυζαντινών νομικών, επωνύμων και ανωνύμων. ’Έργον των χρω- 

μένων τή νέα έκδόσει είναι προσέτι ό προσδιορισμός και ή διόρθωσις τών 
παραπομπών, έργον, ώς γνωστόν, δυσχερέστατον καθ’ ομολογίαν αϋτοϋ τού¬ 

του τοϋ ΖααΗ&π& νοη Ι,ίη§:εη1:ίΐ3Ρ. 2υνελόντι είπειν ή παρεμβληματολο- 

για, ή Τοχί3ΐα£0ηίθΓ8θ1:ιιη§: ή τυχόν παρουσία κλασσικού Ρωμαϊκού δι- 

* 3ο1ΐ6Η6ΐη&, ΡΓοόΙεηαδ (Ϊ6γ Βαεϋϊΐίση ΤΚΟ — ΚΗϋ 16, 1939, 320 

έπ. καΐ ϋόετ άίε Αηοπγπιιΐδΐίδίεπε, αυτόθι 25, 1957, 284 έπ. και 
ΒΪ5ΐίυ85Ϊοη5Τ36ΪΐΓ2ΐ2β ζυιη XI. ΐηίβΓΠΗίίοαΣίΙεη ΒγζΗπίίαίδΐβιιΙίοηετβδδ, Μύησίιση 
1958, Μαηοϋεη 1961, 66 και Π. Ζ έ π ο ς, αυτόθι 68, Ρ γ ί η §; δ Ιι ε ί ιυ, Ζηπι ΡΙ&η 
15, Β. 3βΐά]. ΤΒΟ = ΚΗΒ 25, 1957, 408. 

^ Νειιε Ιτηΐίδοΐιε Ι&ΒτϋϋςΙιετ ίπΓ όειιίδοΐιβ ΚσοίιΙδνρϊδδσηδοΙι&ίί 6 (11), 
1842, 500. 

® ΤβχΐδΙυίθπίοΓδσΙιαηβ; είναι νεωτάτη κριτική μέθοδος έντή επιστήμη τής Ιστο¬ 

ρίας τοΟ Ρωμαϊκού δικαίου έγκαταλειπομένης τής παρεμβληματολογίας. Ή νέα αΰτη 
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καίου έν ταΐς Βυζαντιναϊς πηγαϊς, δ παραλληλισμός τής Βυζαντινής νομικής 
ΰπομνηματιστικής εργασίας προς τήν Γλώσσαν τής Δΰσεως και ή άπόδειξις 
ενδεχόμενης Ιξαρτήσεως ταύτης απ' εκείνης^ θέλουν διαλευκανθή διά τής 
νέας εκδόσεως. Βεβαίως τό τεράστιον τούτο έργον, περί οϋ δι’έλπίδος έχομεν, 

οτι θά έπιτελεσθή υπό τής παρούσης καΐ τής επομένης γενεάς τών Ρωμαϊ¬ 

στών, μεταβάλλει αΰτοϋς εν τινι μέτρφ εις κατ’ ουσίαν κριτικούς έκδότας. 

Ταϋτα είναι τά πλεονεκτήματα καί αί πολλοί καί μεγάλοι ελπίδες τής 
νέας εκδόσεως, εκδόσεως δμολογουμένως ρηξικέλευθου μέχρι σημείου μάλι¬ 

στα, ώστε νά ξενιση τούς παλαιμάχους τοϋ Βυζαντινού δικαίου *Η αξία 
αυτής δεν κρίνεται μόνον έκ τής εκδόσεως καθ* εαυτήν, άλλα κυρίως έκ τοϋ 
τί μέλλει νά προσφέρη εις τήν περαιτέρω ιστορικήν έρευναν, διότι θά άπο- 

τελέση τό έναυσμα σειράς όλης εργασιών και θά άναζωπυρήση οϋτω τήν 

σπουδήν τοϋ έν Βυζαντίφ Ρωμαϊκού δικαίου. 

ΙΩΑΝΝΗΣ Κ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ 

μέθοδος μεταχειρίζεται προ παντός τά εκτός τοΰ Πανδέκτου διασωθέντα νομικά έργα, 
τά όποια τυχόντα επεξεργασίας άπό τής μετακλσσσικής περιόδου εμφανίζουν κατα 
στρώματα ή βαθμίδας — έξ οΰ και ή ονομασία τής κατά βαθμίδας κείμενου έρευ- 

νης—τήν έξέλιξιν τής επεξεργασίας ταύτης. "Αλ?.οις λόγοις καΐ ή ΤεχΐδΙυίβηίοΓ- 

δοΐιιιη^ είς ουδέν άλλο υπάγεται ή είς τήν Ιστορίαν τοΰ κειμένου. *Η Ιστορία τοΰ 
κειμένου είναι μέθοδος παλαιόθεν γνωστή καΐ αυτονόητος παρα φιλολογοις, επιγρα¬ 

φικούς, παπυρολόγοις, διότι τό πρώτιστον είς τήν κριτικήν κειμένου είναι ή ιστορία 
τουτου, Έάν οΐ Ιστορικοί τοΰ δικαίου ήργησαν εις τήν άνακάλυψιν τής φιλολογικής 
ταύτης άληθείας, τοΰτο οφείλεται είς τό — ώς μή ώφελε — διαζύγιον τής ιστορίας τών 
αρχαίων δικαίων άπό τών έπΙ μέρους κλάδων τής καθ* ολου άρχαιογνωσίας, πρβλ. 

έμήν Ι,θχ ΟΐοβΓβΐ&, Άθήναι 1957 1959, II, σ. VI, 164 καί, είδικώς, ως προς τά 
Βασιλικά, δ τι γράφει ό Β σ πι ο τ 1 β, ΚΕ^Ογ 68,1955, 405 : μήδίββ ηβ $οη{ ραβ 

αίΗβηχ, ·ηί ρΙιίΙοΙο^ιιβ8· Συνθετικήν εΙκόνα τής ΤεχΙδίιχίοηίοΓδοΙιιιη^ παρέχει προσ- 

φάτως ό Ρ. λΥίβειοΙζβΓ, ΤβχίδΙσίβιι ΒΙ&δδίδοΙιεΓ ΙιιπδΙβη, ΟδίΙΐη^βη 1960. 

^ *Ιδέ Σόντη, *Η δογματική ερευνά τών Βασιλικών και τών καλούμενων σχο¬ 

λίων αυτών έν συγκρίσει πρός τήν Γλώσσαν τών Δυτικών εν Τομος προς τιμήν 
Κ. Τριανταφυλλοπούλου, Άθήναι 1959, 497 έπ. 

2 Π.χ. ΒετεοΓ, ΤΒΟ =ΒΗΒ22,1954, 182 επ., Ρ τ ί η & δ Ιι ο ί ιη, ΖυηιΡΙαη. 

Γενικώς ή κριτική, ήν κατωτέρω παρατίθεμαι, ύπεδεξατο ευμενέστατα την νεαν εκδο- 

σιν· Β 6Γ£εΓ, ΤΚΟ = ΙΙΗΠ 22,1954, 182 έπ., δοΐά ί, ΒΖ 47. 1954, 175 έπ., 48, 

1955, 181 έπ,, 49, 1956, 148 Ιπ. καΐ 50, 1957, 300 έπ. καΐ ΤΚΟ ~ ΒΗϋ 24, 1956, 

204 έ.τ., Ε- ΥοΙΐοΓΓα, Ιχιγβ. δ, 1954, 407 έπ-, 6, 1955, 361 επ., 7, 1956, 296 επ,, 
8, 1957, 566 επ., 9, 1958, 330 έπ. καί 11, 1960, 280 επ., Α. ϋαίη, ΚΗΒΡέ IV 
32, 1954, 578 έπ, καΐ ΧΙπβ ηοιινβΐΐβ εάίίίοη άβδ ΒΕδίΙίηυοδ έν ΒυΙΙ. Αδδοο. Βυάό 
1954, I, 121 έπ., 'νν ίεαο ΙίΟ Γ, ΖΒδί/Κ 71, 1954, 474 έπ., άε Βγ α ηο ΐ δο ΐ, 5ΒΗΙ 
21, 1955, 342 έπ., I, 6 ηι 0 γ 1 ο, ΡΤ5θτ 68, 1955, 405, V, Ο γ υ. πι ε 1, 14, 1956, 

291 έπ., Γ. Κβπστέιν, Βυζσντίσκι Βρεμέννικ Ν,Σ. 15, 1959, 255 έπ. 
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ΚβοΗβτοΗβδ 8ΐιτ ναάηιίηίδίταϋοη άβ Ι’βηιρίτβ Ι^ρζαηίίη αηχ ΙΧ& - ΧΙ^ δίβ- 

ϋΐβδ ραν ΗβΙβηβ ΟΙρΙΐαίζί-ΑΗηυβίΙβν, «ΒηΙΙ^ύη άδ Οογ- 

Γ05ροιΐ(3αηοθ Η0ΐ1έηΐςΐί6» ΙνΧΧΧΙΥ-Ι ( 1960), σ. 1-111 (και εις 
Ιδιαίτερον τεύχος). 

*Η ανωτέρω αξιόλογος εργασία τής νεαράς Έλληνίδος βυζαντινολόγου 
κυρίας Ελένης Γλύκατζη · ΑΙΐΓτνείΙβΓ είναι διδακτορική διατριβή ΙγκριΟεϊσα 
κατά τό παρελθόν έτος υπό του Πανεπιστημίου των Παρισίων. *Η συγγρα- 

φευς, εργαζόμενη λίαν ευδοκίμως από ετών εις τό φροντιστήριον του έν Σορ¬ 
βόννη διαπρεπούς καθηγητου κ. Ραιιΐ ΙνβηιεΓίε, παρασκευάζει, πλήν τής 
διπλωματικής έκδόσεως των βυζαντινών έγγράφων τής μονής των Λέμβων, 
και συστηματικήν· μελέτην περί του επαρχιακού διοικητικού συστήματος έν 
Μικρά *Ασίοί έπΙ τής εποχής τών Κομνηνών. Κατά τήν πορείαν τής εργασίας 
ταυτης εύρεθη εις τήν ανάγκην ν* άνατρέξη, ϊνα θεμελιώση τήν ερευνάν της, 
και εις τήν προηγηθεϊσαν περίοδον και νά προβή εις ώρισμένας ενδιαφέρου¬ 

σας διαπιστώσεις. Οΰτω προέκυψεν (οιονεί ώς προεργασία) ή παρούσα με¬ 

λέτη, ήτις άναφέρεται εις τό διοικητικόν σύστημα τής βυζαντινής αυτοκρα¬ 
τορίας κατά τούς Θ'-ΙΑ' αιώνας. Κα'ι επειδή, ώς όρθώς παρατηρεί ή συγ- 

γραφεύς προεισαγωγικώς (σ. 1), ή διοικητική δργάνωσις έν τφ βυζανηνφ 
κράτει ήτο στενώς συνδεδεμένη μέ τήν στρατιωτικήν, ούδεμία δμως γενική 
εργασία υπήρχε περί τού βυζαντινού στρατού, ήτο βεβαίως δυσχερής ή μελέτη 
τής επαρχιακής διοικητικής δργανώσεως και ιδία τού προβλήματος τών θεμά¬ 

των. Άλλ* ευτυχώς, άντί νά έμπλακή εις τάς μακράς και πολλάκις αμφιβόλου 
αξίας συζητήσεις καί θεωρίας περί τής αρχής τών θεμάτων, ή συγγραφεύς 
προέκρινεν ώς έποικοδομητικωτέραν τήν ερευνάν περί τής φΰσεως, τού χαρα¬ 

κτήρας και τής έξελίξεως τού θεσμού τούτου διά μέσου τών αιώνων, επί τή 
βάσει τών πηγών. Εις ταύτην δέ καΐ προέβη έν τή προκειμένη έργασίρ;, εξε- 

τάζουσα τά διάφορα στρατιωτικά σώματα, τούς αρχηγούς των καΐ τήν Ιστο¬ 
ρίαν τών διοικητικών διαιρέσεων τής αύτοκρατορίας, ζητήματα, ά'τινα, αν 
καΐ έκ πρώτης ό'ψεως φαίνονται άσχετα πρός τήν επαρχιακήν διοικητικήν 
δργάνωσιν, όμως συνδέονται άμεσώτατα πρός αυτήν. 

Ή εργασία διαιρείται εις τρία μέρη. Και εις μέν τό πρώτον (σ. 2· 

36 ) εξετάζονται τά στρατιωτικό σώματα, εις τό δεύτερον ( σ. 36 - 78) 

οι έπΙ κεφαλής αυτών άξιωματούχοι και εις τό τρίτον { σ. 78-88) αι 
γεωγραφικαι καΐ διοικητικαι περιφέρειαι θέμα και κλεισούρα. 

Τό πρώτον μέρος άπαρτίζεται έκ δύο κεφαλαίων. Ε!ς τό πρώτον κεφά- 
λαιον { σ. 2·24) εξετάζεται ο στρατός τών θεμάτων, ήτοιόέν ταΐς 
έπαρχίαις εφεδρικός στρατός, δ'στις συνίστατο έκ στρατιωτών έκουσίως κατα- 
τασσομένων, υποκειμένων εις σειράν υποχρεώσεων στρατιωτικών (συμμετοχή 
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εις γυμνάσια και εκστρατείας) κα'ι οικονομικών (παροχή εξοπλισμού κα'ι εφο¬ 

διασμού), υποχρεώσεων αντισταθμιζόμενων διά προνομίων υπέρ τής οικο¬ 
γένειας καΐ τής περιουσίας τού στρατιώτου (βλ, σ. 9). Τά δέματα, ως στρα- 

τιωτικαί ενότητες υπό τήν διοίκησιν τού στρατηγού (άτινα υποδιαιρούνται 
εις τονρμας, αύται δέ είς δρονγγονς και οΰτοι είς βάνδα), είναι έν ακμή τον 
Θ' και Γ αιώνα. Τήν στρατολογίαν ένήργει ό στρατηγός* και οι μέν εύποροι 
παρεϊχον οί ϊδιοι τον οπλισμόν και τά Ιφόδιά των, διά δέ τούς απόρους έπε· 
βαρύνοντο οί πλούσιοι αστράτευτοι. Οί στρατιώται τών θεμάτων έξηςούντο 
πάσης σχεδόν φορολογικής έπιβαρύνσεως καΐ δεν έτελουν άδιαλείπτως υπό 
τά όπλα. Ή συγγραφεύς, στηριζομένη κυρίως εις τήν πρόσφατον θεμελιώδη 
εργασίαν τού Ρ. ΕεπιεΓίε. Εβςιιΐδδθ ροιίΓ ηηβ 1ιΐ$ί;οΪΓ6 α§:ΓαΪΓ£ άε Βγ- 

ζ&ηοε, έν « Κενυε ΗίβΙοηςιιε », τόμ. 220 { 1958 ), σ. 1 - 70 (ένθα περί τής 
έγγειου Ιδιοκτησίας τών στρατιωτών), εξετάζει έν συνεχείφ (σ. 10-24) τά 
τής στρατιωτικής γης καΐ οίκογενείας, τά υπό του Νικηφόρου Φωκά ^ιηφθεντα 
μέτρα πρός γενίκευσιν τών υπέρ τών στρατιωτικών δαπανών εισφορών, τά 
τής εξαγοράς τής στρατιωτικής υπηρεσίας κλπ. Παρατηρεί δ* εν τελεί οχι τα 
θέματα, ώς στρατιωτικά εφεδρικά σώματα, εξαφανίζονται από τού ΙΑ' αΐώ- 

νος και αντικαθίστανται από τά τάγματα (γηγενή ή ξενικά), εις τά όποια 
αφιερώνει τό δεύτερον κεφάλαιον (σ. 24-36). Τά τάγματα, εν άντιθε- 

σει πρός τά θέματα, άπετελούντο Ιξ έπαγγελματιών στρατιωτών, έξοπλι- 
ζομένων καΐ μισθοδοτούμενων υπό τού κράτους. Τά Τακτικά αναφέρουν 
τά τάγματα τών Σχολών, χών *Εξκουβίτων, τών *1κανάτων καΐ τών Αρι¬ 

θμών, τάγματα επίλεκτα, συχνάκις καλούμενα και βασιλικά. Τά τάγματα 
ήσαν αυτόνομα, οί δέ αρχηγοί των (δομέστικοι τών Σχολών κλπ.) διωρί- 
ζοντο άπ* ευθείας υπό τού αύτοκράτορος, συγγραφεύς, βάσει τών δύο 
θεμελιωδών τούτων χαρακτηριστικών, καταλέγει εις τά τάγματα και τάς 
^Εταιρείας (αύτοκρατορικάς φρουράς), ώς καΐ άλλους σχηματισμούς, μή 
άναφερομένους είς τά Τακτικά (πάντα προγενέστερα τών άςχών τού Γ αιώ- 
νος), άλ?.ά συσταθέντας τον Γ καΐ τον ΙΑ' αιώνα (τοιούτοι οί τών άΰ-ανά- 
των, χών μεγα'&ύμων, χών άρχοντοπονλων κλπ.). Τά πλεΐστα τών ταγμάτων 
ήδρευον έν Κωνσταντινουπόλει, ολίγα δέ (ώς οί φοιδεράτοι, τά τάγματα 
Θρφκών καΐ Μακεδόνων) κα'ι έν τή επαρχία, άτινα εν καιρφ πολέμου, παρά 
τήν αυτονομίαν των, ύπήγοντο βεβαίως είς τό γενικόν πρόσταγμα τού στρα¬ 

τηγού τού θέματος (τουναντίον, ό επαρχιακός στρατός τών θεμάτων ουδέ¬ 
ποτε ήδρευεν έν Κωνσταντινουπόλει). Έν τελεί τού κεφαλαίου τούτου ή συγ- 

γραφεύς ποιείται λόγον περί τών ξένων στρατιωτικών σχηματισμών (τών 
Μαρδαϊτών, τών Σκλαβησιάνων, τών Μελιγγών κλπ.), εις ούς έπετρέπετο 
ενίοτε — παρά τον συμπαρομαρτούντα κίνδυνον — νά εγκατασταθούν εις 
χώρας τής αύτοκρατορίας καΐ νά υπηρετούν ταύτην έν πολέμφ υπό ίδιους 
αρχηγούς, ώς και περί τών ειδικών μισθοφορικών στρατευμάτων, άτινα συνε- 
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κροτήθησαν τον ΙΑ' αιώνα εκ ξένων (Βαραγγων, Ρώσων, Σαρακηνών κλπ.) 

τ] καΐ εξ Ιθαγενών {Πισιδών, Μακεδόνων, Θεσσαλών, Καππαδοκών κλπ.) 

προς όναπλήρωσιν του Ικλιπόντος εθνικού στρατού τών θεμάτων. 

Τό δεύτερον μέρος της διατριβής όποτελεΐται έκ τριών κεφαλαίων, άνα- 

φερομένων εις τά καθήκοντα και την δικαιοδοσίαν τών διαφόρων άξιωμα- 

τουχων, είναι δέ τό έκτενέστερον και τό σημαντικώτερον αυτής. Τό πρώτον 
κεφάλαιον (σ· 36·δ2) του μέρους τουτου άναφέρεται εις τον στρατηγόν 
καΐ τούς άναπληρωτάς (έκ ηροοώπου) αύτοΰ. Ό στρατηγός ήτο ό ανώτατος 
διοικητής τής επαρχίας (θέματος), υποκείμενος εις μόνον τον αύτοκράτορα, 

ύφ ου και διωρίζετο' συνεκέντρωνε πάσαν την στρατιωτικήν και τήν πολι¬ 

τικήν εξουσίαν και εΐχεν υπό τάς διαταγάς του αξιωματικούς μέν τούς τουρ- 

μαρχας, δρουγγαρίονς, κόμηχας κλπ,, πολιτικούς δέ υπαλλήλους τον τιραί- 

τωρα ή κρίτήν, τον χαρτονλάριον τού θέματος, τόν πρωτονοτάριον κλπ, Έν 

καιρφ πολέμου ετίθετο έπΙ κεφαλής παντός τού έν τφ θέματί του έδρεΰοντος 
η στρατοπεδεΰοντος στρατού, ακόμη καΐ τών αυτόθι τυχόν εγκατεστημένων 
ξενικών ταγμάτων (Μαρδαϊτών, Σκλαβησιάνων κλπ., περί ών ανωτέρω). *0 

στρατηγός εΐχεν ένα ή και πλείονας άναπληρωτάς (« έκ προσώπου»), αντι¬ 

καθιστώντας αυτόν εις τινας περιοχάς τού θέματος ή εις περίπτωσιν άπου* 

σίας του, οΐτινες εκαλούντο ενίοτε νποοτράττ^γοι προς διάκρισιν από τού 
ίδιου (λεγομένου μεγάλου ή βασιλικόν στρατηγόν) — ό δρος έκ προσώπου, 

εύρυτάτης κατ* άρχάς σημασίας, έδήλωνεν άπό τού ΙΑ' αΙώνος καΐ ώρισμέ- 

νον φορολογικόν ύπάλλη?νθν. Άλλα καΐ διά τά σώματα ασφαλείας ήτο υπεύθυ¬ 

νος ο στρατηγός. Πρός αποτροπήν δέ ή περιστολήν καταχρήσεων τής τόσον 
εύρείας ταΰτης δικαιοδοσίας του, ή θητεία του ήτο χρονικώς περιωρισμένη 
(τριετής ή τετραετής), άπηγορευετο δέ εις αυτόν κατά τήν διάρκειαν ταΰ¬ 

της νά δανείζη, νά εμπορεύεται, νά κτάται δωρεάς ή άλλα προσωπικά οφέλη 
*Αλλ’ ή τοιαύτη εύρυτάτη δικαιοδοσία τού στρατηγού ήτο έν ΐσχΰι μόνον 
κατά τήν εποχήν τής πλήρους άκμής τού συστήματος τών θεμάτων. Άπό τού 
ΙΑ δμως αιώνος, δτε, πρός εξυπηρέτησιν τής κατακτητικής πολιτικής τής 
Μακεδονικής δυναστείας, Ιπεκρστησε τό νέον συγκεντρωτικόν σύστημα εις 
τήν στρατιωτικήν δργάνωσιν καΐ τά θέματα ύπεχώρησαν είς τά τάγματα, ή 
δικαιοδοσία τού στρατηγού βαίνει φθίνουσα (έτεροι, υποδεέστεροι « στρατη- 

1 Ή συγγραφεύς, στηριζομένη «Ις τήν φράσιν τής ύπ" άριθ. ΠΔ' Νεαράς Λέον¬ 

τας του Σοφού, ώς παραθέτει αότήν (σ. 45, σημ. 5) εκ τής έκδόσειος Ρ. Νθ3.ί1ΐ€δ- 

Α. Ό&ϊη, ο. 285 (« τόν οτρατηγόν μήτε άγοράζειν μήτε τι τών εις ιδίαν άπόλανβιν εν 

τφ καιρφ τί)ς οτραζηγίδος οίκοδομεΤν τιμής >], γράφει οτι άπηγορευετο είς τόν 
στρατηγόν κσΐ νά οικοδομή ( άδ οοηδίηιΪΓδ ). *Η γραφή όμως οίκοδομεΐν είναι εσφαλ¬ 

μένη διόρθωσις τών εκδοτών, ένφ οΐ κώδικες έχουν οίκονομεΐν, δπερ κσΐ τό όρθόν. 

Είς τόν στρατηγόν άπηγορευετο λοιπόν νά κτάταί τι πρός ίδιον όφελος («ί ιδίαν από- 

λανοιν... οίκονομεΐν)^ όχι νά οικοδομή. 
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γοΐ » νεοκατακτηθένιων κάστρων ή μικρών διαμερισμάτων δημιουργούνται), 

συν τφ χρόνφ δ* ούτος έξετοπισθη τελνείως εις μέν τήν στρατιωτικήν εξου¬ 

σίαν υπό τού δουκός, τού δομεστίκου τών Σχολών καΐ τού κατεπάνω, εις δέ 
τήν πολιτικήν υπό τού κριτού · πραίτωρος, εις ούς άξιωματούχους ή συγγρα¬ 

φεύς αφιερώνει τά δύο υπόλοιπα κεφάλαια τού δευτέρου μέρους. ΚαΙ εις μέν 
τό δεύτερον κεφάλαιον (σ. 52-67) εξετάζει πώς δ δούξ, ένφ κατά τόν β' 

αιώνα συνυπήρχεν ενιαχού μετά τού στρατηγού καΐ ήτο προφανώς υποδεέ¬ 

στερός του, άπό τού τέλους τού Ι' αιώνος, χάριν τών αναγκών τού άχρη- 

στεύσαντος τόν επαρχιακόν στρατόν τών θεμάτων νέου στρατού, τόν έξετό- 

πισε, ακολούθως δέ πώς δ δομέστικος τών Σ χο λώ ν ( γενικός αρχη¬ 

γός τών εν τή πρωτευούση επιλέκτων ταγμάτων) έξειλίχθη, κατά τάς εις 
Ανατολήν εκστρατείας, οσάκις δέν μετεΐχεν δ αύτοκράτωρ, είς γενικόν άρχι- 

στράτηγον (δομέστικον τών Σχολών ή στρατηλάτην τής Ανατολής), δημιουρ- 

γηθέντος εν συνεχεία καΐ άνηστοίχου δομεστίκου (ή άρχοντος ή δουκός) τής 
Δύσεως. Άναφέρονται παραδείγματα κατά τόν Γ · ΙΑ' αιώνα, καθ* ά οΐ δού¬ 

κες είναι πλέον οι ανώτατοι στρατιωτικοί αρχηγοί τών επαρχιακών ταγμά¬ 

των, οΐτινες συν τφ χρόνφ τείνουν νά συγκεντρώσουν είς χεϊράς των και 
πολιτικήν εξουσίαν (ώς θά επιτύχουν βραδΰτερον κατά τήν επι Μανουήλ 
Κομνηνού άναδιοργάνωσιν τών θεμάτων). Εξετάζεται επίσης δ παράλληλος 
και ταυτόσημος πρός τόν τού δουκός τίτλνος τού κατεπάνω (δρος βυζαν¬ 

τινός, μέ δημωδεστέραν πως χροιάν), δστις έξέλιπε μετά τόν ΙΑ' αιώνα, ένφ 
έξ αυτού προήλθαν τά κατεπανίκια, ύποδιαίρεσις τών θεμάτων κατά τούς 
ΙΒ'- ΙΓ' αιώνας, ών όμως δ προϊστάμενος δέν εκαλείτο κατεπάνω, άλλα 
Ενεργών. Είς δέ τό τρίτον κεφάλαιον (σ. 67 · 68) εξετάζεται τό αξίωμα τού 

πραίτωρος ή κριτού τού θέματος (οΐ οροί, ώς δεικνύει ή συγγραφεύς, 

είναι ταυτόσημοι, καθά καΐ οι δονξ - κατεπάνω), δστις, άρχικώς δικαστής 
τού υπό τόν στρατηγόν θέματος, εχειραφετήθη σύν τφ χρόνφ, έξισώθη πρός 
τόν στρατηγόν κατά τόν Γ αΙώνα καΐ έν συνεχείρ: έξετόπισε τούτον τελείως 
και κατέστη δ υπεύθυνος τής πολιτικής τού θέματος διοικήσεως (καθ’ ον 
χρόνον ή στρατιωτική εξουσία περιήλθεν είς τόν δούκα). Ό πραίτωρ*κρι¬ 

τής διετήρησε συγχρόνως καΐ τήν δικαστικήν του εξουσίαν, είχε δέ καΐ οικο¬ 

νομικήν δικαιοδοσίαν, διότι έξηρτώντο εξ αυτού, κατά τό « Στρατηγικόν » 

τού Κεκαυμένου, δ έκ προσώπου, δ αρχών πόλεως καΐ δ βασιλικός, οΐτινες, 

ώς συνάγει ή συγγραφεύς, ήσαν φορολογικοί υπάλληλοι. Είναι άξιον σημειώ- 

σεως δτι δ πραίτωρ-κριτής έξέλιπε μετά τήν έπι Κομνηνών άναδιοργάνωσιν 
τών θεμάτων, άναληφθείσης και τής πολιτικής εξουσίας ύπό τού δουκός, διε- 

τηρήθη δέ μόνον εις τό θέμα Ελλάδος ■ Πελοπόννησου μέχρι τής φραγκικής 

κατακτήσεως. 

Τό τρίτον, τέλος, μέρος τής εργασίας πραγματεύεται περί τών δραιν 
θέμα καΐ κλεισούρα ύπό γεωγραφικήν και διοικητικήν έποψιν. Ό δρος 
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Μμα, πλήν τής σημασίας του ως σώματος στρατοί, Ιδήλωνε συχνότερον μίαν 
των διοικητικών περιφερειών (^δραν τοιουτου σώματος, τελούσαν υπό τον 
στρατηγόν), είς α; είχε διαιρεθή ή βυζαντινή αυτοκρατορία, τέλος δέ κατήν- 

τησε νά ?ι.άβχ) γεωγραφικήν έννοιαν καΐ νά σημαινη απλώς επαρχίαν, περιφέ¬ 

ρειαν ή χώραν. 'Υπό την διοικητικήν του σημασίαν ιό θέμα ΰποδιηρεΐτο 
τον Θ'·Γ αιώνα, ώς και τό σώμα στρατοί, εις τούρμύς (δυο ή τέσσαρας), 
έκαστη δέ τουρμα εις βάνδα (εξ ή επτά) — άλλ’ όχι εις δρούγγους. Εις τάς 

ορεινός περιφερείας δ'μως τών συνόρων εδημιουργήθησαν συγχρόνως, διά 
λόγους άμυνης, αί κΧεισουραι, ΰπό χάς διαταγάς τών κλεισονραρχών. Μετά 
δέ τάς κατακτήσεις έν *Ανατολή καΐ Δύσει του Γ - ΙΑ' αΐώνος, συνεσιήΟησαν 
έπι τών νεοκατακτηθέντων εδαφών νέα μικρά συνοριακά θέματα. *Εκλιπόν- 

τος ειτα του επαρχιακοί στρατοί, τό θέμα ώς διοικητικός δρος έλαβε τον 
ΙΑ' αιώνα την σημασίαν τής υπό τοΰ κριτου · πραίτωρος πολιτικώς διοικου- 

μενης (δχι στρατιωτικής) περιφερείας. Ή συγγραφείς παρέχει άπαρίθμησιν 
τών περιφερειών τούτων και έκ τής συγκρίσεως αυτών προς τάς τής προηγού¬ 

μενης περιόδου συνάγει χρήσιμα συμπεράσματα (σ. 83-86). Παραθέτει έπί- 

σης (σ. 87) κατάλογον μικρών «θεμάτων» του ΙΑ'-ΙΒ' αιώνος, άτινα οί- 

δέν άλλο είναι ή όπλαϊ καΐ λίαν περιωρισμένης έκτάσεως φορολογικαί περί- 

φέρειαι. Ό δρος ^έμα θά επανεΰρη τήν πα^ιαιάν διοικητικήν του σημασίαν 
μόνον μετά τήν μεταρρΰθμισιν τών Κομνηνών, καθ* ήν αί μεγάλαι διοικητι¬ 

κοί περιφέρειαι ετέθησαν εκ νέου υπό στρατιωτικούς διοικητάς, τούς δούκας 
αυτήν τήν φοράν, ΰποδιηρέθησαν δέ εις κατεπανίκια. 

’Ανακεφαλαιοίσα έν τελεί (σ. 89-91) τά συμπεράσματα τής έρευνης 
της, ή συγγραφείς διακρίνει είς τήν έξέλιξιν τών εξεταζόμενων θεσμών δυο 
σαφώς απ* αλλήλων διακρινομένας περιόδους: α ) τήν από τών άρχών του Θ' 
μέχρι τών μέσων τοί Γ αιώνος περίοδον τής άποκεντρώσεως, καθ’ ήν ή 
βυζαντινή αυτοκρατορία είναι διηρημένη είς θέματα υπό τύπον μικρών κρα¬ 

τιδίων υπό τήν στρατιωτικήν άμα και πολιτικήν διοίκησιν τοΰ στρατηγοί, 
και β) τήν από τοί δευτέρου ήμίσεος τοί Γ αιώνος μέχρι τής άναρρήσεως 
τών Κομνηνών περίοδον του συγκεντρωτικοί συστήματος, καθ’ ήν κυριαρ¬ 

χούν τά μισθοφορικά τάγματα, υπό τούς δούκας ή τούς κατεπάνω, Ινφ τά 
παλαιά θέματα διοικοίνται πολιτικώς υπό τοί κριτου - πραίτωρος. Επο¬ 

πτικήν εικόνα τής σταδιακής έξελίξεως ιών θεσμών τούτων παρέχει καΐ δ 
όκολουθών έν σ. 92 γραφικός πίναξ συσχετισμοί τών στρατιωτικών καΐ πολι¬ 

τικών άξιωματοΰχων από τών Θ'-Γ μέχρι τών ΙΒ'-ΙΓ' αΙώνων. Τήν δια¬ 

τριβήν κατακί^ίουν δυο χρησιμώτατα ευρετήρια: α) τών εν αυτή κυρίων 
ονομάτων καΐ τοπωνυμίων (σ. 93 · 101, γαλλιστί) και β) τών έν αυτή ελλη¬ 

νικών δρων {σ. 102-109), ώς καΐ δ άνα?.υτικός πίναξ τών περιεχομένων 

(σ. ΠΟ-111). 

Έκ τής έπιχειρηθείσης ανωτέρω άναλύσεως τοί έργου τής κυρίας Έλ. 
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Γλΰκατζη · Α1ΐΓνι^0ίΐ6Γ καταφαίνεται, πιστευομεν, τό σημαντικόν ενδιαφέρον, 

τό οποίον τοΰτο παρουσιάζει διά τήν έρευναν τών τόσον ολίγον μελετηθεν- 

των εισετι βυζαντινών διοικητικών θεσμών. Εις συζήτησιν λεπτομερειών δεν 
είσερχόμεθα *, καταλείποντες τό έργον τοΰτο είς άλλους άρμοδιωτέρους. Έχο- 

μεν δμως καθήκον νά έξάρωμεν τήν ποιότητα τής εργασίας ταΰτης, ήτις στη- 

ριζομένη είς άρτίαν γνώσιν και εύστοχον χρήσιν τών πηγών ^ και τής βιβλιο¬ 

γραφίας® καΐ διεξαχθεϊσα έπι ακανθώδους όμολογουμένως εδάφους μετ’άκρας 
Ιπιμελείας καΙ μεθοδικότητος, προσέφερε πολλά νέα στοιχεία είς τήν έρευναν, 

έ?^υσεν ικανά και δύσκολα έπΙ μέρους προβλήματα, έθεσε και συνεζήτησε 
περισσότερα (ενίοτε μάλιστα άνχικρούουσα γνώμας επιφανών ερευνητών^) 

και κατέληξεν είς χρησιμώτατα συμπεράσματα. 

Μ. I. ΜΑΝ0ΥΣΑΚΑ2 

^ Έκ τών τυπογραφικών και άλλων μικροαβλεπτημάτων της εργασίας (όφειλο* 

μένων ίσως είς τό δτι έδημοσιεύθη εις ξενόγλωσσον περιοδικόν ) κρίνομεν χρήσιμον 

νά σημειώσωμεν ενταύθα τά κυριώτερα : σ. 4, σημ. 2 χιλίαδας (γράφε : χιλιάδας).— 

σ. 5, σημ. 7, στ. 6 εφ’ ένι ( γρ. : εφ* ενί). — σ. 21, στ. 9 αίρονμένων ( γρ. : αίρουμε- 

νων).·—ο. 28, στ. δ οτραιηίαται (γρ. : οτρατηλάται). —σ. 29, σημ. 10 Ενχαϊζών... 

ραατωνί] { γρ. : ΕΌχαΐζων... ραοτώνυ). — σ. 30, σημ. 3 Πίσιδας ( γρ. : Πιοίδας ). — σ. 

33, σημ. 4, στ. 5 κεκλ,ηρώνται (γρ.: κεκλήρωνζαι). — σ. 34, σημ. 2, στ. 2 Ίβηρία 

( γρ. : *ΙβηρΙα ). — σ. 35, στ. 1 Χαρσινιατών (γρ.: Χαρσιανιτών). — σ. 43, στ. 13 τοίι- 

τέστι ( γρ. : τουτεστι). —· σ. 45, στ. 7 οίκεΐαν ( γρ. Ιδίαν). — σ. 57, σημ. 6 καταρχόντα 

(γρ. : κατάρχοντα). — ο. 59, στ, 9· 10 «δν τοΓς τής Χαλδαίας όρίοις (γρ.: καν.,.).— 

σ. 62, σημ. 6 καν τή Δύσει (γρ. : «ά»· τ. Δ. ). — σ. 68, σημ. 8, στ. 3 εξοναίαζειν ( γρ. : 

εξοναιάζειν ). — σ. 69, σημ. 1, στ. 6 οτι δε ποιήστ) (γρ. : δ,τι δ.π. ), — σ. 70, σημ. 8, 

στ. 1-2 βΰ 0013νεαί: άο Νοε ε ΟΙιίοε (γρ-: ...άο Νέα Μοηέ...). — σ. 74, σημ. 1, 

στ. Β φ αν βουλόμε&α { γρ. : φ αν βονλώμε&α ). — σ. 77, σημ, δ, στ. 2 ΰ·ρήκηΰεν ( γρ. : 

Θρήκηδεν). — σ. 87, σημ. 4 ΑςίΕδ (γρ. : Αοΐθβ). —σ. 102, λ. αρχή, στ. 3 άδιαίο- 

χος (γρ. : άδιάδσχος). 

2 ΕΙς ας καί προτείνει ενίοτε επιτυχείς διορθώσεις, ώςπ.χ. έν σ. 14, σημ. 6 ( άδο- 

ρευσμένους άντί όδνρομένονς), έν σ. 29, σημ. 7 καΐ σ. 37, σημ. 12 (βανδοφόρος άντί 

κανδοφόρος), εν σ. 75, σημ. 2 (βασιλ,ικοΐ πρεσβντεροι άντι βασιλικοί πραίτωρες), σ. 83, 

σημ. 4 {ταγμαιικών καί θεματικών αρχόντων άντι ταγμάτων και ϋ. άρχ. ) τουναντίον 

ή προτεινομένη διόρθωσις τής έν σ. 21-22 φράσεως * ατελείς φαμεν τους μήτε γην 

Ιδίαν έχοντας μήτε δημόσιον μήτε οτρατεία ή δρόμω κατεύημμενονς > εις δημοσίφ 

δεν εύσταθεΐ (τό δημόσιον άντιτίθεται προφανώς προς τό ιδίαν γην). 

^ 'Άς παρατηρηθούν μόνον τά έ|ής : Ή έν σ. 66, σημ. 7 άνοφερομένη άνάγνω- 

σις τού V. Ι,ειιγοπΙ: είς επιγραφήν έδημοσιεύθη υπό τούτου έν < ΒγζΛηί. ΖβΐΙδοΙίΓ. » 

43 (1950), σ. 240. — Ή έν σ. 51, σημ. 7 αναγραφόμενη εργασία τού Ν. Τωμαδάκη 

υπό τόν τίτλον <Ό οσιος Ξένος» επιγράφεται « 'Ο άγιος Ιωάννης ό Ξένος».—Ή 

έν σ. 73, σημ. 1, έν σ. 77, σημ. 4 καΐ δ καΐ έν σ. 88, σημ. 3 αναγραφή 8. Ζ-αητ- 

ρτθ8, Τά Σωί^όμενα... δέον νά διορθωθή εις 5. Εαιηρί'οε, Μιχ. Άκομινάτον Τά Σω· 

ζόμενα (ώς όρθώς φέρεται έν σ. 76, σημ. 8 ), διότι είναι παραπλανητική. 

^ Οϊοι οΐ Ρ. ϋδΙ^ΟΓ (σ. 5, σημ. 7, σ. 66, σημ. 8, σ. 88, σημ. 3), V. Έαιι- 

Γ6πέ (σ. 40, σημ. 2, σ. 44, σημ. 2), Ν. ΒΕΠΟδοιι (σ. 60. σημ. 4), Στ. Κυριακίδης 

(σ. 31, σημ. 1), Δ. Ζακυθηνός (σ. 51, σημ. 5) κ.ά. 



638 Μ. Ί. Μανούσακα Βιβλιοκρισίαι 639 

ΒίΜίοΙ]ιβ(^ΐίβ ΝαϋοηαΙβ. Ββρατί&ηΊ&ηΙ άβ8 ΜαηηβοτίίΒ. ΟαίαΙο^ηβ άβ8 

Μαηκ,8θνίί8 Θτβ08. Τνούίβ'ίπβ ραΗίβ: Ββ ΒηρρΙέίηβιύ Οι^ββ. Τοηιβ 
III: Νο8 90ί - ί37ί ραν ΟΗανΙβδ Αβίνηο βί Μανίβ-Βου,ίεβ 
Οοηοαξίυ, €0η8βη’α(βΐί7'8 ά Ια ΒίΜΐοίΙιέι^ηβ ΝαϋοηαΙβ, Ρνέ^αββ 
ραν ΑΙρΗοηδβ Βαίη, Βίτβοίβην ά'έΐαάββ ά ΓΕοοΙβ ρναίΐ^ηβ άβδ 
Ηαηΐ68 ΕΐΐίάβΒ, Ρειπ3, ΒΐΒΙΐοΙίιεααβ Ναίΐοηαίο, ΜΟΜΒΧ. 

Σχ. σσ. ΧΠΙ+789. 

Αποτελεί δι* ήμας κα-Θηκον Ιδιαιτέρως ευχάριστον νά παρουσιάσωμεν, 

ε'στω χαΐ διά βραχέων, από των στηλά3ν ελληνικού έγκυρου περιοδικού τό 

ανωτέρω αληθώς μνημειώδες επιστημονικόν έργον, τό όποιον, κατόπιν δέκα* 

πενταετούς όλου ευσυνείδητου μόχθου, εφερεν εις φως κατά τό παρελθόν έτος 
ό απαράμιλλος ζήλος, ή εξαίρετος μεθοδικότης και ή θαυμαστή έρευνητικότης 
και επιμέλεια δύο σπουδαίων Γάλλων Ιλληνιστών, τού κ. ΟΙιατΙοδ ΑεΙηιο 
καί τής δεσποινίδας Μαπο-Ινοαίεο Οοηο^δί^. 

Εις τον επιβλητικόν είς όγκον καΐ άψογον εις εμφάνισιν κατάλογον τού¬ 

τον περιγράφονται ?ιεπτομερέστατα καΐ καθ’ όλους τούς κανόνας τής κωδικο- 

λογικής επιστήμης 471 έν όλφ ελ^ιηνικά χειρόγραφα τού δηρρίόιηβηΐ; Ογοο 
τής έν Παρισίοις Εθνικής Βιβλιοθήκης, τά ύπ* άριθ. 901*1371, ήτοι τά 
είσελθόντα εις αυτήν από τού 1875 καΐ εντεύθεν. Οι προηγούμενοι αριθμοί 
1*900 θά περιγραφούν βραδΰτερον είς δύο άλλους τόμους. Ή έκδοσις τού 
παρόντος τρίτου τόμου εκρίθη σκόπιμον νά προταχθή καί διότι τά έν αύτφ 
περί γραφόμενα 42 τελευταία χειρόγραφα ( άριθ. 1330 * 1371 ) παρέμενον έντε* 

λώς άγνωστα εις την έρευναν, ενφ διά πάντα τά προηγούμενα ΰπ’ άριθ. 1 ■ 
1329, τά είσελθόντα είς τήν Βιβλιοθήκην μέχρι τού 1912, ύπήρχον ήδη οι 
σύντομοι περιγραφαι τού Ηβητί Οιηοπί. \ 

'Η άρίθμησις των χειρογράφων τού δαρρίέπίθηί: Ογ60 ακολουθεί άναγ* 

καίως τήν χρονολογικήν σειράν τής εισόδου αυτών είς τήν Βιβλιοθήκην και 
όχι συστηματικήν τινα κατάταξιν κατά τήν χρονολογίαν αυτών τούτων τών 
χειρογράφων ή κατά τό περιεχόμενον αυτών. Τοιουτοτρόπως άναδεικνύεται 
έτι περισσότερον ή άκρα ποικιλία αύτών, τήν δποίαν καΐ εξαιρεί εις τον 
πρόλογόν του (σ. Υ-Χ) δ παρουσιάζων τον τόμον διεθνούς κύρους παλαιο- 

γράφος καθηγητής κ. ΑΙρΗοηδε Βαίη, θερμώς συμπαραστατήσας καθ’ δλην 
τήν διάρκειαν τής Ικπονήσεως τού έργου : Ποικιλία χρονολογική έν πρώτοις, 
αφού τό παλαιότερον περιγραφόμενον χειρόγραφον είναι συμβόλαιον τού 
έτους 195 π.Χρ. έπι φύλλιου περγαμηνής (άριθ. 1354®, § I), τό δέ νεώτερον 
είναι νεοελνληνική ποιητική συλλογή τού "Ελληνος φιλολόγου Νικολάου Δο- 

σίου (άριθ. 1367) τού έτους 1917 (διά τάς χρονολι^ογίας ή τούς αιώνας τών 
ενδιαμέσων βλ. τόν έν τέλει τού βιβλίου πίνακα είς τά λήμματα ΒαΙβδ, σ. 

745-746 καΐ δ'ίύολβδ, σ. 783 · 784)' ποικιλνία ΰ?ιών γραφής άκολ^ούθως, αφού, 

έκτος τών έπι περγαμηνής καΐ επΙ χάρτου χειρογράφων, υπάρχουν καί τινες 
πάπυροι (άριθ. 908-910, 1099, 1106, 1291, 1294, 1324, 1336-1340), 

προσέτι δέ και ταινίαι δερμάτιναι (άριθ. 1100)* ιδίως όμως ποικιλία περιε¬ 

χομένων, δεδομένου οτι, πλήν τών πολυαρίθμων φιλολογικών, ιστορικών, 

θεολογικών και είς τάς θετικάς έπιστήμας άναφερομένων έργων τής κλασσικής 
άρχαιότητος, τής βυζαντινής περιόδου καί τής Τουρκοκρατίας, ανευρίσκει τις 
καί έγγραφα Ιδιωτικά ή Ιπίσημα, συμβόλαια (άριθ. 1315), σιγιλλαώδη ή 
άπογραφικά γράμματα (ώς τά ύπ*άριθ. 1369 καί 1371, έκδοθέντα προσφάτως 
μεθοδικώτατα υπό τού 05. Αδίτμο), λειτουργικά είλητάρια (άριθ. 915, 

1232, 1268-1270), άλλ^ά καί άλλ^ηλογραφίας καί ημερολόγια λογιών, κατά¬ 

λοιπα νεωτέρων φιλολόγων, ακόμη και καταλόγους βιβλιοθηκών καί μαθητικά 
τετράδια. 

'Η πολυαριθμοτέρα πάντως κατηγορία τών χειρογράφων τού καταλόγου 
είναι ή τών άνηκόντων είς τόν θεολογικόν κλάδον. 'Ο κ. Όαίπ υπογραμμί¬ 

ζει ένδεικτικώς τήν σημασίαν (παλαιογραφικήν ή φιλολογικήν, καλλιτεχνικήν 
κλπ.} (ορισμένων χειρογράφων. Τοιαΰτα είναι τά άκόλουθα. Έκ τού θεολο* 

γικού κλάδου: δ περγαμηνός οοάβχ 8ίηορβη8Ϊ8 (άριθ. 1286), τού Τ' αΐώ- 

νος, περιέχων αποσπάσματα τού κατά'Ματθαϊον Ευαγγελίου (χρυσά κεφα¬ 

λαία επί πορφυρού βάθους) και έγχρωμους παραστάσεις, δ οοάβχ Η τών 
επιστολών τού Παύλου, τού Τ' ωσαύτως αίώνος (άριθ. 1074), τό ωραίου 
τύπου μεγαλογράμματον ιστορημένον Εύαγγελιάριον τού Θ'-Γ αί. (άριθ. 

1081), ή πλουσίως εικονογραφημένη Καινή Διαθήκη ( μετά τών Ψαλμών και 
τού ’'^^σματος ΙΓ' αί. (άριθ. 1335), δ έπιμελώς κα?ι.λιγρα- 

φημένος καί διακεκοσμημένος Νομοκάνων τού Θ'-1' αί. (άριθ. 1085), αί 
«Κατηχήσεις» τού Νεοφύτου Εγκλείστου, τού ΙΓ' αί., ανέκδοτοι πάσαι 
(πλήν μιας) καί φέρουσαι διορθώσεις καί σημειώσεις αυτού τού συγγραςρέως 
(άριθ. 1317 =πιθανώτατα τό ποτέ ύπ’ άριθ. 370 χειρόγραφον τού έν Κων- 

σταντινουπόλει 'Αγιοταφικού Μετοχιού, άγορασθέν έν Παρισίοις τφ 1905 !). 

Έκ δέ τής θύραθεν φιλο^νογίας: δ «Γυμναστικός» τού Φιλοστράτου, τού 
ΙΔ' αί., ανακαλυφθείς υπό τού Κ. Μινωίδου Μηνά έν τή βιβλιοθήκη τού έν 
Κωνσταντινουπόλει Σεραγίου (άριθ. 1256), οί «Μύθοι» τού Βσβρίου, οΐ 
άνακαλυφθέντες και έν μέρει μόνον παραχαραχθέντες ύπό τού αυτού Μινωί- 

δου Μηνά (άριθ. 1244-1245), δ πάπυρος τού Αοίιιυίϋΐ, τού Β'-Ε' αΙ-, δ 
περιέχων αποσπάσματα τού Ησιόδου, τού Εύριπίδου, τής Ίλιάδος κλπ. 

(άριθ. 1099), δ ύπό Μινωίδου Μηνά κατασκευασθείς έκ παλαιών χειρογρά¬ 

φων καί νέων αντιγράφων πολυμιγής γραμματικός κλπ. κώδιξ (άριθ. 1238 ), 

δύο αποσπάσματα τών « Σοφιστικών Ελέγχων » τού Άριστοτέλους, προερ¬ 

χόμενα έκ χειρογράφου γεγραμμένου διά μεγαλογραμμάτου γραφής τού Θ' 
αί., άτινα είχον χρησιμεύσει ώς έξώφυλλον σταχώσεως (άριθ. 1362) καί 

β 



640 Μ. Ί. Μανούσακα 

τέλος ό εικονογραφημένος πάπυρος τοί3 Α'-Β' αΐ., ό περιέχων απόσπασμα 
αγνώστου ελληνικού μυθιστορήματος (άριθ. 1294). 

Εις τά ανωτέρω κρίνομεν χρήσιμον νά προσθέσωμεν και ήμεΐς εκ των 
πολλών τά ακόλουθα ενδιαφέροντα ιδιαιτέρως τάς νεοελληνικάς σπουδάς χει¬ 

ρόγραφα : τό ανέκδοτον δημώδες στιχούργημα περί τής άλώσεως τής Τροίας, 

αγνώστου ποιητοΰ (άριθ. 926, ϊηο. ^Αρξομαί διηγήματα, τά τής Τρωάδας 
ηά'&η), τήν υπό του αΰτου βιβλιογράφου άντιγραφεΐσαν τρίτην (δμοιοκατά· 

ληκτον) διασκευήν τοΰ γνωστού μυθιστορήματος του Βελισαρίου (άριθ. 

1043, έξ οΰ έξέδωκεν αυτήν ο ΐνΗ^πετ), τάς εις δημώδη ελληνικήν μεταφρά¬ 

σεις τής « Έξαβίβλου» του *Αρμ8νοποΰλου και τής συνό-ψεως νόμων του 
Μιχ. Άτταλειάτου τάς γενομένας υπό του Θεοδοσίου Ζυγομαλα {άριθ. 1239* 

τάς μεταφράσεις ταυτας έσκόπευε νά εκδώσΐ) ήδη ό Σπ. Λάμπρος, βλ. Κ. 

I. Δυοβουνιώτην έν « Θεολογία », τόμ. 1 { 1923), σ. 142 - 143), τήν ύπό τοΰ 
αυτου Ζυγομαλά άντιγραφεΐσαν τφ 1578 και διορθωθεϊσαν « Πολιτικήν ιστο¬ 

ρίαν» τής Κωνσταντινουπόλεως (άριθ· 1152, εξ οΰ εΐχεν έκδοθή υπο του 
0ηΐ3ί«3 έν « ΤίίΓΟΟ^Γαοοΐα »), τήν υπό Ε. Ι,6§:Γαηί1 φιλοπονηθεΐσαν (1879) 

συλλογήν επιστολών Ελλήνων λογιών του ΙΤ' αΐ. (Ιδία των ’Αλεξ. Νερουλή, 

Ίακ. Δισσορίνου κ.ά.), εξ αντιγραφής έκ του μετέπειτα καέντος (1904) 

κωδικός ΕΧΙΥ α. III 7 (Ρίΐ5Ϊηί) τής έν Τουρίνφ Εθνικής Βιβλιοθήκης 
(άριθ. 1311), τήν σπουδαίαν και άνέκδοτον εισέτι έν τφ συνόλφ της άλλη- 

λογραφίαν τοΰ Μαξίμου Μαργουνιου (άριθ. 1310, εις ήν άφιέρωσεν ειδικήν 
μελέτην δ 01α. ΑΒίταο), τήν συλλογήν όμο?νθγιών πίστεως των άρχηγών τής 
Ελληνικής ^Ορθοδόξου Εκκλησίας, τήν συγκροτηθεϊσαν τή ένεργείφ τοΰ έν 
Κωνσταντινουπόλει πρεσβευτοϋ ΝοΐπίβΙ ( 1672) εξ αφορμής τής περί ευχα¬ 

ριστίας σοβαράς θδολογικής διενέξεως μεταξύ των καθολικών και τών δια- 

μαρτυρομένων τής Γαλλίας (άριθ. 1006), τήν συλλογήν αΰτογράφων καχα το 
πλεϊστον επιστολών Ελλήνων λογιών τοΰ ΙΖ - ΙΗ αι. (Ευγ. Γιαννουλη, 
Ίω. Καρυοφΰλλη κ.ά.), ήτις οΰδέν άλλο είναι ή δ πρφην δπ’ άοιθ. 315 

(Λάμπρου 2328) κώδιξ τής άγιορειτικής μονής Έσφιγμένου, δ ληφθείς και 
μερικώς έκδοθείς (1883) υπό Μαν. Γεδεών (άριθ. 1044), τά «Εις άπασαν 
τήν Λογικήν τοΰ *Αριστοτέλους » καΐ « Περί τοΰ πώς δει ομιλίαν ξυγγρα* 

φειν» έργα τοΰ Γεωργίου Σουγδουρή (άριθ. 1322), ων το δεύτερον (περί 
οΰ βλ. έσχάτως Κωνστ. Κ. Κοΰρκουλα, Ή θεωρία τοΰ κηρύγματος κατά τούς 
χρόνους τής Τουρκοκρατίας, *Αθήναι 1957, σ. 45-49), ώς άνεκώ.υψαν οί 
συντάκται τοΰ καταλόγου (βλ. Αάάοπάμ οί ΟοΓΓί^οικΙμ, σ. XI), αποτελεί 
μετάφρασιν έκ τής « ΚΕείοποα οοοίεεΐειβίΐαει» τοΰ ΓΓειηα63θθ Ραηϊ§Τ&Γθ1&, 

τήν ένδιαφέρουσαν συλλογήν διαφόρων και Ιδίςι φαναριωτικών επιστολών 
τοΰ ΙΗ' αιώνος (άριθ. 1221), τήν περί ευχαριστίας άλληλογραφίαν μεταξύ 
Ευγενίου Βουλγάρεως, Νεοφύτου (Καυσοκαλυβίτου) καΐ Νικηφόρου Θεοτόκη 
(άριθ. 1358), τον έν τφ νπ' άριθ. 1000 (φ. 27-34ν) κώδικι «Νέον Ραφά- 
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κην», δτις δέον να ΰποδειχθή δτι είναι έργον (άνέκδοτον) τοΰ ^Αθανασίου 
Παρίου (βλ. Κ. Ν. Σάθα, Νεοελληνική Φιλολογία, σ. 641 καΐ λίαν προσφά- 

τως Δημ. Β. Οικονομίδου, *Αθανάσιος δ Πάριος, « ΈπετηρΙς τής Εται¬ 

ρείας Κυκλαδικών Μελετών», τόμ. Α' (1961), σ. 45καΙ 63), τήν μουσικήν 
«Ανθολογίαν» τήν φιλοπονηθεΐσαν ( 1783) ΰπό τοΰ γνωστού φίλου τοΰ 
Κοραή, πρωτοψάλτου Σμύρνης Δημητρίου Αώτου (άριθ. 1333* δ κώδιξ, 

εισαχθείς εις τήν Παρισινήν Βιβλιοθήκην τφ 1912, είναι δ αυτός προς τον 
ποτέ ΰπ* άριθ. 101 τής εν Περοσολύμοις μονής τοΰ Αβραάμ, τον περιγρα· 

φέντα υπό *Α. Παπαδοποΰλου - Κεραμεως, Τεροσολυμιτική Βιβλιοθήκη, τόμ. 
5, σ. 442-443*), τήν άλληλογραφίαν (1824-1835) τοΰ έκ Πατρών Γεωρ¬ 

γίου Θεοχαροπούλου προς τον VI. ΒΓαηοΙ άε Ρτοβίο περί διαφόρων ζητη¬ 

μάτων και δή και περί τής ΰπ’ άμφοτέρων γαλλικής μεχαφράσεως καΐ έκδό- 

σεως τφ 1831 τών «Λυρικών» τοΰ ’Αθαν. Χριστοπούλου (άριθ. 1314), τά 
έκ καταγραφής Γεωργίου Τερτσέτη αυτοσχέδια Απομνημονεύματα τοΰ Νι¬ 

κήτα Σταματελοπούλου ή Νικηταρα (άριθ. 1308, εξ οΰ έξεδόθησαν υπό Ν. 

Α. Βέη) και τέλος τό πλούσιον καΐ ενδιαφέρον υλικόν τό συγκομισθέν έξ 
Ανατολής υπό Κ. Μινωΐδου Μηνά κατά τάς τρεις γενομένας εντολή τής γαλ¬ 

λικής κυβερνήσεως περιπετειώδεις άποστολάς του προς συλλογήν ελληνικών 
χειρογράφων (άριθ. 1226-1251)· 

Ή περιγ^α^ρή Ικάστου χειρογράφου, δφειλομένη δτε μέν εις τον ένα, 

δτέ δέ είς τον έτερον τών συντακτών τοΰ καταλόγου (ύπό έκαστον άριθμόν 
ή σύνολον αριθμών σημειοΰνται τά αρχικά τοΰ ονόματος τοΰ συντάξαντος), 

^ Τήν σύμπτωσιν τής επιγραφής, τής χρονολογίας καΐ τής « 3θΐΐ3οηρίίοη άα 

ρο35€85βιΐΓ * (γράφε: άιι οορί5ίβ)τών δήθεν δύο χειρογράφων παρατηρεί και ό ατό- 

πως σπεΟσας νά δημοαιεύση πρόχειρον σημείωμα περί τοϋ παρισινοΟ κώδικος Ρ.Εησ- 

ρσίείθεβ, ΙΤη ιιοΐΐνβ3.ιι πΐ£ΐπιΐ80Γίί όσ ιπυβίφηε οοοίέβϊαδίίηΰε, ααίο^Γ&ρΙιε άε 

ΒέπιέίΓίυδ Ι,οίοδ, 3ΐηί ίηΐϊιπβ ΟθΓ35ί, « Ελληνικά», τόμ, 16 (1958 -1959), σ, 

118, χωρίς δμως καΐ νά άντιληφθή δτι πρόκειται περί ένός και τοΰ αΰτοΰ χειρογρά¬ 

φου. Περί τών άλλων γνωστών μέχρι τοΰδε μουσικών χειρογράφων τοϋ Αώτου άς 

μνημονευθή ή βασική μελέτη τής κ. Μέλπω ς Ο. Μ ε ρ λ ι έ, "Ενα μουσικό χειρό¬ 

γραφο τοϋ Δημητρίου Αώτου, φίλου τοϋ Κοραή, « Ελληνικά», τόμ. 6 ( 1933), σ. 

37-51, ένθα άπσριθμοΰνται επτά έν δλφ χειρόγραφα (έν οϊς και τό ίεροσολυμιτι- 

κόν, ήτοι τό ήμέτερον παρισινόν), ή εργασία τοϋ Ν. Α. Βέη, Και δγδοον γνωστόν 

μουσικόν χειρόγραφον τοϋ Δημητρίου Αώτου τοϋ Χίου, πρωτοψάλτου Σμύρνης, «Μι¬ 

κρασιατικά Χρονικά», τόμ. 6 ( 1955), σ. 302 - 320 καΙ προσφάτως ή μελέτη τοΰ 

Φ. Κ. Μ π ο υ μ π ο ύ λ ί δ ο υ, "Αγνωστος μουσικός κώδιξ τοΰ πρωτοψάλτου Σμύρνης 

Δημ. Αώτου, « Εις μνήμην Κ. Άμάντου », Άθήναι 1960, σ. 271 · 279 ( βλ. και Τοΰ 

αύτοϋ, Κατάλογος έλληνικών χειρογράφων κωδίκων βιβλιοθήκης Σπ. Λοβέρδου, 

Άθήναι 1961, άριθ. 51 [372), σ. 33-34), δι’ ής προσετέθη εις τά ανωτέρω καΐ 

ένατον χειρόγραφον (και οχι δέκατον, ώς γράφει έν σ. 273 ό Μπουμπουλίδης, κατα¬ 

γραφών — μολονότι παραπέμπει εις τόν ένταϋθα κρινόμενον κατάλογον — υπό δύο 

διαφόρους αριθμούς (δ' και ε') τό ήμέτερον ίεροσολυμιτικόν ■ παρισινόν). 
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είναι ύπόδεινΐ-ΐ« πληρότητος, σαφήνειας και ακρίβειας. Ούδέν πρόβλημα ανα- 

φερόμενον εις τον περιγραφόμενον κώδικα, την ιστορίαν του, τήν χρονολο¬ 

γίαν του, τό περιεχόμενόν του και παν άλλο σχετιζόμενον προς αυτόν -θέμα 
καταλείπεται άνεξεταστον και άδιαφώτιστον. *Όιαν δε λάβη τις ύπ* δ·ψιν τήν 
έκτακτον ποικιλίαν των περιεχομένων των κωδίκων, των κλιμακούμενων χρο- 

νικώς είς δυο δλας χιλιετηρίδας, καΐ τό πλήθος των πολυειδών καΐ πολύ¬ 

πλοκων ζητημάτων, τά όποια είχον ν* άντιμετωπίσουν οί συντάκται, οιτινες 
ώφει?^ον νά είναι ενημερωμένοι βιβλιογραφικώς εις παν είδος επιστήμης (από 
τής νομικής μέχρι τής άστρο?νθνίας καί από τής παπυρολογίας μέχρι τής 

βυζαντινής μουσικής), δεν δυναται παρά νά θαυμάση αληθώς τό μέγεθος τον 
καταβληθέντος μόχθου, αλλά και τήν καταπλήσσουσαν ενημερότητα και πολυ- 

μέρειαν των συγγραφέων. ’Ιδιαιτέρας δυσχερείας ένεΐχεν ή ταΰτισις ανωνύ¬ 

μων και συχνάκις' άκεφά?νων καΐ ελλειπτικών κειμένων καΐ άποσπασμάτων’ ή 
εργασία αυτή, συχνάκις άχαρις προκειμενου περί όποσπασμάχων, ών ή ταΰ- 

τισις άπήτει προσπάθειαν δυσανάλογον προς τήν μικράν των αξίαν, εστέφθη 
σχεδόν πάντοτε ΰπό επιτυχίας ^ Ή δέ περιγραφή των άτακτων και σφοδρά 
συγκεχυμένων καταλοίπων του “Αθανασίου του Ρήτορας (άριθ. 1014,1026, 

1027 και ΙΟθΟ), δι’ήν είχε δηλώσει αδυναμίαν και αυτός δ ΕιώΪΙρ ]1,ε§:Γ&ηά, 

ΰπήοξεν αληθής άθλος' τούτο δυνάμεθα να βεβαιώσωμεν και εξ ιδίας πείρας 
ώς άσχοληθέντες μέ τά κατάλοιπα ταΰτα κατά τήν άλλοτε έν Παρισίοις δια. 

μονήν μας. “Αλλά και τά κατάλοιπα του ετέρου πολυπ?ι.άνκτου 'Έλ?(.ηνος 
λογίου τοί) εξ ΐσου έπιτυχώς χρησιμοποιηθέντος ύπό του γαλλικού κράτους 
προς προμήθειαν χειρογράφων εξ “Ανατολής, ήτοι του Κ. Μινωΐδου Μηνά, 

δεν παρουσίαζαν μικροτέρας δυσχερείας (βλ. Ιδίφ τον άριθ- 1251). Τό αυτό 
Ισχΰει και διά τήν δεκαπεντάδα των παλίμψηστων κωδίκων, ενίων τών 
οποίων ή άνάγνωσις ώδήγησεν εις ενδιαφέρουσας άνακαλυψεις' ουτω π.χ. 

υπό τον υπ’ άριθ. 1002 παλίμψηστον κοϊδικα άνεκαλυφθη ΰπό του κ. Αβίτμα 

^ “Άς Ιπαραπή νά υποδείξωμεν επί τή εύκαιρίςι ταύτη δτι τό έν άριθ. 1249, 

φ. 40 κ.έξ. ( βλ. σ. 460- 461 ) φερόμενον ανώνυμον πόνημα ψυλακτήριον τής 

θίί'ας πίατεως... εν φ περιέχεται ^ιρώτον άπάντησις επιατολιμαία εις τινα κεφάλαια ή 

μέρη τής επιστολής ήν προς τον τής Σμύρνης πρωτοψάλτην εοτειλέ ποτέ δ Ιατροφιλ,δοο- 

φος κύριος Διαμαντής 6 Κοράης ( 5Ϊο) » είναι ή άπό 31 Μαρτίου 1791 επιστολή τοϋ 

Αθανασίου Παρίου ή έκδοθεΐσα εκ τού ύπ’ άριθ. 88 (790) κωδικός τής μονής Ξε- 

νοφώντος ΰπ’ άλλων καί τοΰ Ν. Κ. X. Κω στη, Επιστολή ανέκδοτος Αθανασίου 

τοΰ Πσρίου προς Κορσήν, « ΈπετηρΙς * Παρνασσού, τόμ. 5 (1901), σ. 129-136 

( 0λ. καί Κ. "Α μ α V τ ο V είς < Ελληνικά », τόμ. 6 (1933 ), σ. 17, σημ. 2 καί σ, 36 ). 

Επίσης δτι τό έν άριθ. 1242, φ. 71ν κ.έξ. ( βλ. σ. 441, § 9) μή ταυτισθέν απόσπα¬ 

σμα ’Έρως και Διονύσια $ύο βίαλοι (9/ ψυχήν κατασχόντες κλπ. είναι — κατά 

φιλικήν άνακοίνωσιν του κ. Γ. Ποπαδημητρίου — είλημμένον έκ τοΰ ’Αχιλλέως Τσ- 

τίου 2, 3,3 ( εκδ. Κ. Η6γοΙι6Γ, σ. 60, στίχ. 17 κ.Ιξ. : 'Έρως δέ και Διόνυσος, 6νο 

βίαιοι ΰεοι... κλπ. ). 

Βιβλιοκρισίαι 643 

μηνολόγιον τοΰ Σεπτεμβρίου (Θ“·Γ αι.) γεγραμμένον διά μεγαλογραμμάτου 
γραφής καΐ περιέχον λίαν ενδιαφέρον απόσπασμα τοΰ μαρτυρίου τών άγιων 
Εΰδοξίου, Ρωμυ?νθυ καΐ τών συν αΰτοΐς, κατά διασκευήν πα?ναιοτέοαν τοΰ 
μεταφραστικού κειμένου, δπερ και μόνον ήτο μέχρι τοΰδε γνωστόν. ’ Ας 
σημειωθτ), τέλος, καΐ έτέρα άνακάλυψις τοΰ κ. Αδίηιο, ή επιτυχής συσχέτι- 

σις τοΰ ΰπ’ άριθ. 1248 κωδικός (φ. δΓ'8ν) προς τον κώδικα νο88ΐαηΐί8 

έϊΓ. 36, ών ό τελευταίος περιέχει τήν αρχήν και ό πρώτος τό τέλος τοΰ 
αΰτογράφου ?;όγου τοΰ Ματθαίου Καμαριώτου κατά τοΰ Πλήθωνος. 

Άλλ* είναι αδύνατον εις δλίγας σελίδας νά παράσχη τις πλήρη εικόνα τοΰ 
πλοΰτου και τής σπουδαιότητος τοΰ διά τοΰ ώς άνω καταλόγου προσφερο- 

μένου εις τήν ερευνάν νέου ΰλικοΰ. Οί έλληνισταί πάσης περιόδου έχουν 
ασφαλώς ν* αντλήσουν Ιξ αΰτοΰ πλεΐστα οσα, βοηθούμενοι εΰτυχώς καΐ άπό 
τοΰς δυο έν τελεί παρατιθεμένους μάκρους καί χρησιμωτάτους πίνακας, ήτοι 
τον αλφαβητικόν πίνακα τών αρχών τών ανεκδότων ή ολίγον γνωστών κει¬ 

μένων τών φερομένων εις τά περιγραφόμενα χειρόγραφα ( σ. 699 · 728 ) καΐ 
τον γενικόν πίνακα προσώπων, τόπων καί πραγμάτων (σ. 729-789), τοΰ 
οποίου ώρισμένα γενικό λήμματα μάλιστα (ώς τά: Αδίτοΐο^ίε εΐ Αδΐτοπο- 

Γπίε, ΒΐδΙε, ΟοηάΙεδ εί 0αηοπ$, ΟορίδΙεδ, θ3ΐε$, ΟγοϊΙ (ανίΐ-εοοίέδί- 

αδίΐςιιε), ΡίΙΐ^Γαηεδ, ΙνϊϊιΐΓβίίε» Μαηαδοηϋδ, Μαδΐςαε εοοίέδΐαδίΐς,ιιε, 

ΡείηίαΓεδ, ΡοδδεδδευΓδ εί ΟοηαΙειιΓδ, δίεοΙεδ) είναι ιδιαζόντως χρήσιμα. 

“Άς εΰχηθώμεν εις τους συγγραφείς τοΰ κρινομένου καταλόγου όπως 
δυνηθοΰν ταχέως νά προσφέρουν εις τον επιστημονικόν κόσμον καΐ τους δυο 
ΰπολειπομένους τόμους τοΰ αληθώς σπουδαίου τοΰτου έργου. 

Μ. I. ΜΑΝΟΥΣΑΚΑΣ 

Εις μνήμην Κ. *Αμάντον (1874- 1960). Άΰ'ήναι, τνττογραφεΐον Μηνά Μνρ- 

τίδη, 1960. Σελίδες μ'-{-1 - 531 (Φωτογραφία τον μνημονενομένου είς 

τήν αρχήν τον τόμον). 

Εις ογκώδη τόμον συγκεντροΰνται έργασίαι ΰπερτεσσαράκοντα επιστη¬ 

μόνων Ελλήνων καί ξένων, καθηγητών Πανεπιστημίων καΐ απλών φίλων 
τής έρεΰνης, τοΰ κέντρου, ά?ιλά και τών επαρχιών και δή τής ιδιαιτέρας πα¬ 

τρίδας τοΰ μνημονευόμενου Χίου καθηγητοΰ. ΜαθηταΙ και μαθηταί τών 
μαθητών τοΰ Κ. Άμάντου προσφέρουν τό ίδιάζον « κόλλυβαν » των, τής 
επιστημονικής μελέτης, διά νά μνημονευθή δ εργάτης τής επιστήμης. Τοΰ 
ογκώδους τουτου τόμου τήν επιμέλειαν — εργασίαν δχι μόνον ελάχιστα εΰκο· 

λον άλλα και άχαριν ενίοτε διά τάς Ιμφανιζομένας δυσχερείας και πικρίας — 
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είχεν ηδη προ του θανάτου του μνημονευόμενου καθηγητοΰ άναλάβει ό καθ. 

Ν. Β. Τωμαδάχης χαΐ παρ’ δλας τάς έν τφ μεταξύ δυσκολίας εφερεν εις 
άξιοζή?^ευτον πέρας τδ Ιργον. Προσφορά ευγνωμοσύνης καΐ τιμής προς τον 
διδάσκαλόν του, πράγματα, τά όποια οί συνεργάται τής «Έπετηρίδος» αύ- 

τής είχον γνωρίσει καΐ διά του άφιερωτικοΰ προς τον Φαίδωνα Κουκουλέν 
τόμου. Τον καθ. Τωμαδάκην έπιμελούμενον εβοήθησαν ό ύψηγ. Φ. Μπουμ- 

πουλίδης συντάξας την βιβλιογραφίαν Κ. Άμάντου καΐ Λ. Βρανού- 

σης έπιμεληθεις τήν τυπογραφικήν εκδοσιν του τόμου κατά τρόπον 
άξιέπαινον. 

Ό καθηγ, Ν. Β. Τωμαδάκης δι’ενός βιογραφικοΰ σημειώματος 
εΙσάγει τον μελετητήν τού τόμου είς γνωριμίαν μέ τον έκλιπόντα ά'νδρα. Εις 
τάς σελίδας (ζ'*ις'') επέτυχεν νά δώση μίαν εικόνα του επιστήμονος καΐ 
τού πνευματικού ανθρώπου. Ό Κ. "Αμαντος εκ πτωχοτάτης οίκογενείας 
προερχόμενος και πτωχός—μή ζηλεύσας πλούτη — παραμείνας ό ίδιος, από 
των πρώτων χρόνων ήγάπησε τήν εργασίαν, ή δέ πνευματική του ζωή είναι 
μία συνεχής πορεία μόχθου καΐ ανόδου. Με πόλους τήν συνείδησιν τής ση¬ 

μασίας τήν όποιαν είχον πάντοτε και έχουν διά τό έθνος τά βόρεια σύνοραι 
τό γεωργικόν στοιχεϊον τού τόπου καΐ ή αίμορραγία τής μεταναστεύσεως 
εκινήθη διά νά συλλάβη τό νόημα ούχΙ μόνον τού παρελθόντος τής φυλής, 

άλλα και τού μέλλοντος. Εις τον επιστημονικόν τομέα αί εργασίαι του άπό 
των τοπωνυμικών και γραμματικών και ιστορικών, όπου διακρίνονται ή σο¬ 

φία και ή όξύτης, εως τών γενικωτέρων παρελαύνουν δ πλούτος τής ερεύνης 
και τό βάθος τής συνθέσεως. ’Άς επιτραπή είς τόν γράφοντα τάς γραμμάς 
αύτάς νά σημειώση τήν ιδιαιτέραν σημασίαν τήν οποίαν ^ει ή « ΕΙοαγωγ^ 

εΙς τή»» Βυζαντιν^^ν “Ιστορίαν·» διά τήν προβυζαντινήν καΐ πρώιμον βυζαν¬ 

τινήν εποχήν, δπου ό Κ. ’Άμαντος κατώρθωσεν νά ϊδη, άπό τής Ιστορικής 
βεβαίως σκοπιάς, τήν πρόοδον αυτήν ώς εν σύνθετον σύνολον «Ελλήνων» 

καΐ Χριστιανών, οι όποιοι ζούν τήν αυτήν εποχήν, αντιμετωπίζουν τά αυτά 
προβλήματα και αι αντιθέσεις των δεν είναι αντιθέσεις απομονωμένων 
άπ* άλλήλων, άλλ* άνταγωνιζομένων καΐ έπηρεαζόντων άλλήλους. Δι* ήμάς οί 
όποιοι δεν εϊχομεν τήν τύχην νά άκούσωμεν τόν ’Άμαντον διδάσκοντα, μας 
άρχουν αί αναμνήσεις τών διδασκάλων μας, όμιλούντων περί τού διδασκάλου 
των. ’Ημπορούμεν δμως νά ένθυμηθώμεν τό ενδιαφέρον καΐ τήν στοργήν, 

τήν οποίαν έπεδείκνυεν ό ’Άμαντος εις ήμάς τούς νεωτέρους, τούς μαθηιάς 
τών μαθητών του. 

ΌΦ. Μπουμπουλίδης (σσ. ιζ’·μ') αναγράφει τά δημοσιεύματα 
τού Κ. Άμάντου (493 δημοσιεύματα!) συμπληρών ουτω άναλυτικώτερον 
δσα εις τό βιογραφικόν σημείωμα περί τού επιστήμονας Άμάντου γράφονται. 

Άπό τής σ. 1 άρχεται ή δημοσίευσις τών εργασιών τών « μνημονευόν- 

των » τόν Κ. Άμαντον. Κατωτέρω δίδεται μία άναγραφή μετά συντόμου 
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περιλήψεως τών ενδιαφερόντων εν γένει τάς βυζαντινός σπουδάς άρθρων. 

Τήν αναγραφήν τών μελετών έκρινα σκοπιμώτερον νά χωρίσω κατά κλάδους 
επιστημών — Ιστορία, Αγιογραφία, Φιλολογία, Λαογραφία, Αρχαιολογία. 

*0 Ογιιΐδ ΜοΓανοδίΙί {Ανώνυμον άφιερωτικόν ποίημα περί τού αύτο- 

κράτορος Βασιλείου Α’, σσ. 1-10) επανερχόμενος εις γνωστόν ανώνυμον 
ποίημα ^ΕΙς τόν Βασίλειον βασιλέα», διαπιστώνει δτι τό ποίημα πρέπει 

νά εχη γραφή μεταξύ τών ετών 867 * 872, δηλαδή κατά τά πρώτα Ιτη τής 
βασιλείας τού Βασιλείου Α'. Τό κείμενον τούτο προστίθεται ώς μία άκόμη 
πηγή εις τάς ελαχίστας περί Βασιλείου Α' καΐ επιβεβαιώνει τούτο μέν τήν 
άποψιν δτι « μέγας βασιλεύς» είναι ό Βασίλειος Α' (καί ούχΙ ό Μιχαήλ Γ', 

ώς ΰπέθεσεν δ ΟτέδΌίΓε), τούτο δε τάς μαρτυρίας περί πτωχικής καταγωγής 
τού Βασιλείου Α'. 

Ό ΕοάοΙρΙιο ΟαίΠαπά {Είαάοδ δΐιτ ΤΙιίδίοίΓΟ αάιηίηίδίΓ&ίίνε 
Βγζδηοο, σσ. 11 -24) προσφέρει δνα Ιλεγχον τών πατρικίων τών άκμασάν- 

των επι Φωκά (602-610), "Ηρακλείου (610-641) και Κώνσταντος Β' 
( 641 ■ 668 ) καλύπτων ούτω διά τής προσωπογραφικής του εργασίας αιώνα 
περίπου και επεξεργαζόμενος μαρτυρίας δι’ υπερεβδομήκοντα ονόματα. 

Ακολουθεί ή μελέτη τού V. Π&ιίΓεηΙ: (ΑοΙίοπ άο §·Γ&06δ ροιίΓ Ιδ 
νΙοϋοίΓε ημνμΙε ΓειηροΓίέε 511γ Ιεδ Τητοδ 3, ΑίΓαηιγ1:Ι:ίοη άμ οοαΓδ άε 

ΤμαΙοηιηε 1334, σσ. 25-41). Εις δύο τμήματα — τό πρώτον παλαιογρα- 

φικόν και φιλολογικόν, τό δεύτερον ιστορικόν — ό σ. εξετάζει κείμενον άνα- 

φερόμενον εις τήν ναυμαχίαν τού Άδραμυττίου (1334), ώς συμπεραίνει ό 
σ. Τό επ* δνόματι Νικηφόρου πραίτωρος προσγραφέν ΰπό τών περιγραφάν- 

των τόν Ογ. 112, £ί. 61 -63 κείμενον ευχαριστηρίου ομιλίας αποδίδει 
εις τόν πρωτέκδικον και σακελλίωνα Γεώργιον Γαλησιώτην. Εις τό δεύτερον 
τμήμα όμιλεΐ περί τής ναυμαχίας τού Άδραμυττίου και έν συνεχείφ Ικδίδε- 

ται τό κείμενον. 

Ό ΡεΙΟΓ ΟΙαδΓ&ηΐδ (Οη ίΐιο Εΐΐιηίο Οπ§·ΐηδ οί ύ\& οπιρεΓΟΓ Νίοε- 

ρΐιοταδ Ρΐιοοαδ, 42-45) καταλήγει δτι ό Νικηφόρος Φωκάς, ώς δλη ή γενεά 
τών Φωκάδων, είναι εν μέρει Αρμένιος και έν μέρει "Ελλην, είναι δέ λάθος 
τό λεγόμενον δτι είναι μόνον Αρμένιος. 

Είς τήν μελέτην του ό δίενεπ Καποίπιαη (ΤΕε ίδάΐεδ οί ίΕε Μοη- 

§:ο1δ, σσ. 46 · 53) έξ αφορμής τής επιγραφής εις τήν Μονήν τής Χώρας 
« ^Ανδρονίκου του Παλαιολόγον ή κνρά τών Μονγονλίων Μελάνη ή μοναχή », 

άναφέρεται εις τόν γάμον τής Ευφροσύνης, θυγατρός τού Μιχαήλ Η'Παλαιο- 

λόγου καΐ τών δύο νόθων φερουσών τό δνομα Μαρία, μιας τού Μιχαήλ Η', 

τής ετέρας δέ τού Ανδρονίκου Β' μετά Μογγόλων. Καταλήγει δέ δτι ή 
Μελάνη μοναχή πρέπει νά άναζητηθή μεταξύ τής Μαρίας συζύγου τού ΙΙζΒεΙί 
(πρόκειται περί τής θυγατρός τού Ανδρονίκου Β') και τής θυγατρός τού 
Μιχαήλ Η', συζύγου τού Α^αΐ^μ, άποκλίνων υπέρ τής πρώτης. 
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ΌΚ. Σπυοΐ·δακης (Ό χαρακτήο της Κυπριακής επαναστάσεως 
χοΰ 1426 καΐ ο Λεόντιος Μαχαιρας, σσ. 71- 75) χαρακτηρίζει τήν κατά τό 
ώς άνω έτος νενομένην « ^ηανάατααιν των χωρικών » ως εχουσαν ου μόνον 
χαρακτήρα κοινωνικόν, άλλά καΐ εθνικόν. 

*0 Ρ. ΑΓ§:οηΐ:ί (ΟΗίοί ρτίπιαΓγ εοαΓοεε ίοΓ ΐΗο ιηοάίονειΐ αηά πιοάετη 

ίιίδΙΟΓγ οί ΟΙιίοδ, 231 ■ 256 ) υποδεικνύει τήν σημασίαν των αρχείων τής 
Γενοΰης διά τήν εσωτερικήν καΐ εξωτερικήν ιστορίαν τής Χίου Ιπι Γένουα* 

τοκρατίας (1346 · 1566). Διά τήν βυζαντινήν περίοδον εξαιρεί τήν σημασίαν 
τήν όποιαν έ'χει δ ια' αιών. ερευνά έπι των πηγών τής ιστορίας τής Χίου 
§πεκτείνεται και εις τήν περίοδον τής Τουρκοκρατίας. 

Ό π. Ιερώνυμος Κοτσώνης (Συμβολή εις τήν Ιστορίαν του Μ. 

Κωνσταντίνου. Αί έν Ρώμη ίπποδρομίαι προ τής παρά τήν Μουλβίαν Γέφυ* 

ραν μάχης, σσ. 257-264) επισημαίνει τήν θρησκευτικήν, και διά τόν δεισι- 
δαίμονα Μαξενηον ολως Ιδιάζουσαν, σημασίαν τής προ τής παρά τήν Μουλ¬ 

βίαν μάχης τελέσεως ιπποδρομίας. Μέχρι τοΰδε τό γεγονός είχεν παραγνωρι* 

σθή ή δεν ειχεν τύχει τής δεουσης προσοχής. 

Ό Μ. Μανουσακας (Στέφανος Κατράριος, ό πρώτος γνωστός 
"Ελληνας νοτάριος τής Χίου. "Ενα ανέκδοτο έγγραφό του (του έτους 1446) 

από τά αρχεία τής Βενετίας, σσ. 265 - 271 καΐ 1 φωτ.) ανακαλύπτει τό παλαιό· 

τερον γνωστόν ελληνικόν νοταριακόν έγγραφον τής Χίου άποδιδόμενον εις 
τόν Στέφανον Κατράριον. Τόν νοτάριον τούτον ταυτίζει προς τόν άλλως 
γνωστόν 8ΐ:6ίαπί ΟαΙοαπ, και εντάσσει εις τήν από του 1349 γνωστήν Χίαν 
οικογένειαν Κατράρη. 

*Η συνθετική μελέτη του Στρατή Άνδρεάδηί'Η Κρατική διάρ- 

θρωσις εις τό Βυζάντιον, σσ. 109-114) διηρημένη εις τμήματα διά τήν 
Νομοθεσίαν ■ Διοίκησιν, Δικαιοσύνην, Οικονομίαν, παρουσιάζει τόν συγκεν¬ 

τρωτικόν χαρακτήρα τής Βυζαντινής Κρατικής μηχανής, ενφ συγχρόνως τονί¬ 

ζεται τό γεγονός ότι ή διοίκησις εΰρίσκεται εις στενήν σχέσιν προς τά κατώ¬ 

τερα ό'ργανα. Ή αυτή συγκεντρωτικότης παρατηρεΐται και εις τήν απονομήν 
τής δικαιοσύνης καΐ τήν οίκονομ (αν, ώς κρατικός παρεμβατισμός. 

*Η Αικατερίνη Χριστοφιλοπούλου (Ή οικονομική καΐ 
δημοσιονομική πο?ιΐτική του Αύτοκράτορος Νικηφόρου Α', σσ. 413-431) 

εις μίαν αΰστηράν κριτικήν τών λεγομένων «κακώσεων» του αύτοκράτορος 
τούτου, εξετάζουσα μίαν πρός μίαν τάς δέκα « κακώσεις » προσπαθεί νά δια¬ 

φώτιση τά επί μέρους και νά σύνθεση τήν δλην οικονομικήν και δημοσιονο¬ 

μικήν πολιτικήν τού αύτοκράτορος. Ή όλη του προσπάθεια άναφέρεται εις 
τήν έξυγίανσιν τών οικονομικών καΐ τήν άναδιοργάνωσιν τού στρατού, και 
δεν οφείλεται είς άντικληρικά αίσθήματα. 

Μεταξύ ιστορίας και αγιογραφίας δ Διον. Α. Ζακυθηνός ("Αγιος 
Βάρβαρος, σσ. 438 · 453 καΐ προσθήκη εις σ. 528) εξετάζει τήν περιπεπλε* 
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γμένην άγιολογικήν παράδοσιν περί τού άγιου Βάρβαρου παραδιδουσαν τεσ- 

σαρα διάφορα κείμενα άνάγοντα χήν ακμήν τού άγιου είς διαφόρους εποχάς. 

Τή επικουρία ιστορικών δεδομένων καθορίζεται ο άγιος Βάρβαρος τού Λό¬ 

γου τού Κωνσταντίνου τού *Ακροπολίτου ως ακμασας επι Μιχαήλ Β τού 
Τραυλού (25 Δεκεμβρίου 820 - “Οκτωβρίου 829). Εξάγονται πολύτιμα συμ¬ 

περάσματα διά τήν εν γένει έν Έλλάδι κατάσχασιν κατά τήν εποχήν τών 

αραβικών επιδρομών. 
Εις τήν Φιλολογίαν άναφέρεται, άλλ’ αποτελεί συνθεσιν δια τήν πολι¬ 

τικήν και πνευματικήν ζωήν τών τέλος ιβ ' ιγ αιωνων ή μελετη τού Ν. Β. 

Τοιπαά&ΐίΐδ (Γο Οεδροΐαΐ ά’έρΪΓβ εΐ Ιοδ Βαν&ηίδ Ογ605 

XII-XIII δίέοΙοδ, σσ. 115-124). Ερμηνεύονται τό έ'ργον καΐ ή πολιτική 
τοποθέτησις τού Μιχαήλ Χωνιάτου. ή νοσταλγία του πρός τό^ παρελθόν καΐ 
ή συντηρητική και παθητική τοποθέτησις του έναντι τών δύο, αυτοκρατο¬ 

ριών, τής Ηπείρου και τής Νίκαιας. Άντιθέτως δ Τωάννης ’Απόκαυκος 

έμπνέεται από τό παρόν και τοποθετείται υπέρ τού Δεσποτάτου τής ^Ηπεί¬ 

ρου. Προστίθενται κρίσεις περί τής δράσεως' τών δύο ετέρων ^ σοφών τής 
περιόδου, τού λογιωτέρου Δημητρίου Χωματιανοΰ κα'ι τού ατυχέστερου 
Γεωργίου Βαρδάνη και γενικώτεραι περί τής σημασίας τών εκκλησιαστι¬ 

κών άνδρών 6ιά τήν παίδευσίν των καί τήν πολιτικήν των δράσιν κατά χήν 

εποχήν εκείνην. 
Στέφανος Δ. Καββάδας (Διορθωτικά Αδαμάντιου Κοραή είς 

τήν Λέξεων, συναγωγήν του Φωτίου, σσ. 285-298) εκδίδει τας διορθώσεις 
τΰϋ Κοραή εις άντίτυπον τής έκδοσεως τού Λεξικού τού 1808 ευρισκόμενόν 

είς τήν Μονήν Μερσυνιδίου (όχι Μερουνιδιου). 
Ό Δίκαιος Β. Βαγιακάκος (ΤόΤαίναρον καΐ τά τούτου 5νό- 

ματα. σσ. 337-352) πραγματεύεται τούς.διαφόρους τύπους τού τοπωνυμίου 
Ταίναρον (δ, ή Ταίναρος, τό Ταίναρον) καί ετυμολογεί τούτο. Παρέχει και 
διαφόρους άλλας ονομασίας τού αύτοΰ ακρωτηρίου {Ματαπάς. Βραχίων τής 

Μάνης, Κάβος τής Μάνης, Κριτήρι, Λίθος, Φανάρι). 

Εις τήν μελέτην τοϋ Δημητρ. Β. Οικονομίδου (Γλωσσικοί και 
λαογραφικαί είδήσεις έν τφ « Ήμερολογίφ τού Κωνσταντίνου Λιοικητού», 

σσ. 147-166) παρέχονται λαογραψικαί ειδήσεις άναγόμεναι εις τούς βυζαν¬ 

τινούς χρόνους, ώς καΐ τοπωνυμικόν καί γλωσσικόν υλικόν πλούσιον- 

Ό Δη μ. Α. Πετρόπουλος (Λαϊκές δοξασίες γιά τό βάπτισμα, σσ. 

516-521) άναφερόμενος είς τήν άλληγορίαν βάπτισμα —θάνατος ανάγει 
τήν αρχήν τών λαϊκών εκφράσεων τών σχεηζομένων μέ τήν οπωσδήποτε 
διχαίωσιν τού θανόντος είς τήν ακολουθίαν τού βαπτίσματος, όπου άναγι- 

νώσκεται περικοπή άπό τήν πρός Ρωμαίους επιστολήν τού “Απ. Παύλου «^δ 
γάρ άποϋανών δεδικαίωται απδ τής αμαρτίας». Τήν μελέτην συμπληρούν 

καί άλλαι δοξασίαι περί βαπτίσματος. 

3!ιϊκβέ^«®#ίί···=-· 
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Εις την αρχαιολογίαν και την επιγραφικήν αναφέρονται δυο μελέται- 
Ό Σ, Πελεκανίδης (Χριστιανική επιγραφή εκ Καισαρείας τής 

’Άνω Μακεδονίας, σσ, 463-467) δημοσιεύει « τό πρώτον οφζόμενον επι¬ 

γραφικόν μνημεΐον τής χριστιανικής *Άνω Μακεδονίας», ήτοι επιγραφήν ' 

αναγομένην είς τον αιώνα. Έν συνεχείφ ή Ιπιγραφή σχολκίζεται. (*0 

τίτλος δμως «προεδρία» δεν είναι μόνον συνήθης επί «επισκόπων ή 
πατριάρχων παραιτηθέντων τοΰ θρόνου καί προϊσταμένων εφεξής έπισκο- I 

πής τίνος», διότι ό Ιωάννης ό Χρυσόστομος Ιπιστέλλων τφ Ίννοκεν- 

τίφ Ρώμης, ούτως όμιλεϊ περί τοΰ συγχρόνου επισκόπου 'Αλεξανδρείας 
Θεοφίλου «ό γάρ τής εκκλησίας, τής εν * Αλεξανδρεία την προεδρίαν ίγχει- 

ρια&είς Θεόφιλος ( Μΐ§;ηθ, ΡΟ, 52, 529). Το θέμα ίσως χρήζει περαι¬ 

τέρω ερεΰνης). 

Ή έτέρα αρχαιολογική μελέτη υπό Ν. Μ. Κοντολέΰντος (Ειδήσεις 
περί των Χριστιανικών μνημείων τής Νάξου, σσ. 468 - 474 καΐ4φωτ.) 

περιγράφει τρεις παλαιοχριστιανικάς βασιλικός {τήν Βασιλικήν τοΰ Σαγ- ! 

γρίου, τήν Βασιλικήν των Παλατιών και μίαν τρίτην εις τον “Άγ. Ματθαίον) 

και δημοσιεύει πέντε Ιπιγραφάς. 

Διά τήν παλαιογραφίαν πρέπει νά σημειωθούν και αί κατωτέρω μελέται ι 
άναφερόμεναι είς θέματα νεοελληνικά κυρίως, αλλά περιγράφουσαι κώδικας. 

Παναγιώτου Γ. Νικολοποΰλου (Αλβέρτος Μαρίνος δ Χίος, σσ, 

100-108) όπου περιγράφεται δ μεικτός Υειί:. Ογ. 1914 έκ τεσσάρων τμημά¬ 

των ( βιος Γρηγορίου τής Μεγ. Αρμενίας ( τοΰ ιζ' αί.), ^Αλβέρτου Μαρίνου ■ 
τοΰ Χίου Λόγοι ( τοΰ 1580), Ίωάννου του Πεδιασίμου, σύνοψις περί μετρή- 

σεως και μερισμού τής γης (τοΰ ιε' αΐ.) και Ίππολύτου περί ιβ' αποστόλων 
(γραφή Άλλατίου). 

Φαίδωνος Κ. Μπουμπουλίδου (Άγνωστος μουσικός κώδιξ ί ίΐΐΐ · ■ 
τοΰ Πρωτοψάλτου Σμύρνης Δημ. Αώτου, σσ. 272-279), δπου περιγράφεται 
ό ΰπ’ άριθ. 51 (372) άγνωστος μέχρι τοΰδε μουσικός κώδιξ τής Βιβλιοθή- ΐ||1ΐ 
κης Σπ. Λοβέρδου έν Κηφισι^, τοΰ έτους 1800. 

Εις τάς ώς άνω βυζαντινολογικάς μελετάς προστίθενται καΐ άλλαι μελέ- . / 

ται άναγόμεναι εις τήν κλασσικήν φιλολογίαν, αρχαιολογίαν ή έπιγραφικήν, 
είτε είς τήν νεοελληνικήν γραμματείαν, τέχνην καί νομικήν. Αι μελέται αΰται 
είναι Κ. Δ. Μέρτζιου, Συμπλήρωμα εις τά «Μνημεία Μακεδονικής 
Ιστορίας », σσ. 54 - 70. X. Π α π α χ ρ ι σ τ ο δ ο ύ λ ο υ, Παρατηρήσεις στο 
«Θανατικό τής Ρόδου» τοΰ Εμμανουήλ Γεωργιλλά ή Λιμενίτη, σσ. 76- 

88. Κυριάκου Π. Χατζήϊωάννου, Κύπρια μελετήματα, σσ. 89-99 

(Α'- Πασικράτης Θουριεύς, Κουριεΰς ή Σόλιος. Β'-Απόλλων Κερεάτας). 

Ή ώς άνω μνημονευθεϊσα μελέτη περί Αλβέρτου Μαρίνου τοΰ Χίου. Μιλ- 

τ ι ά δ ο υ Ά V. Σ τ α μ ο ύ λ η, Τρία Βεράτια, σσ. 125 -131 { τοΰ παρελθόντος 
αίώνος). Ά V τω V ί ο υ Ν. X α ρ ο κ ό πο υ. Έρϊθαι - Έριθιανή, σσ. 132- 

139. Αντωνίου Π. Στεφάνου, Ψήφισμα τοΰ Δήμου Χίων, σσ. 140- 

146 καί 3 φωτ. (περί τά μέσα τοΰ γ' π.Χ. αίώνος). Γεωργίου Λαίου, 

Ό έν Βιέννη εμπορικός οίκος «Άργέντη ». (*Ανέκδοτα έγγραφα εκ των Αρ¬ 

χείων τής Βιέννης), σσ. 167- 186. Σπυρίδωνος Δ. Λουκάτου, Ό 
Αδαμάντιος Κοραής καί ή έν Χίφ τυπογραφία, σσ. 187-200. ΟεοΓ§·β Ο. 

Αηια1ίί$, ΤΗε Ηιείοποδί \νοΓ^ ο£ Βειιηαεί Ο. Ηο\νε &π(3 ίΐιε Ιιίβϋοπδπ 

ΟεθΓ§^6 ΡΐιιΙ&7ι σσ. 201-217. Γεωργίου Θ. Ζώρα, Αί συνομιλίαι με¬ 

ταξύ Ίίλιοΰ και ληστοϋ, σσ. 218-230 και προσθήκη εις σ. 528. Παν. I. 

Ζεπου, 'Ο εκ Χίου Θεόδωρος Φωτεινός καΐ ή «Ιστορία τής Δακίας» 

αύτοΰ, σσ. 280-284. Λ. I. Β ρ α νο ύ σ η, Ό « Πατριωτικός ύμνος » τοΰ 
Ρήγα καί ή έίΔηνική «Καρμανιόλα», σσ. 299-336. Ε. Κριαρά, Χρονο¬ 

λογικά, μεθοδο?ιογικά καί άλλα ζητήματα «Θυσίας» και « Έρωτοκριτου», 

σσ. 353-369. Γεωργίου Α. Μέγα, Παραλλαγή τής λαϊκής διασκευής 
τής Έρωφίλης, σσ. 370-374. Γεωργίου Κ. Σπυριδάκη, Δημώδης 
παράδοσις περί τής τομής τοΰ Βοσπόρου υπό τοΰ Μεγ. Αλεξάνδρου, σσ. 

375· 380* Τάσου ’Αθ. Γριτσοπούλου, Ή Πατριαρχική εξαρχία 
Τριπολιτζάς καΐ δ έθνομάρτυς μητροπολίτης Άνθιμος, σσ. 381 -390. 

Γεωργίου Τ. Κόλια, Επιστολή τοΰ μητροπολίτου Τιμοθέου προς τον 
Πάπαν Πϊον Ε' (1572). (Κείμενον —Σχόλια), σσ. 391 -412. Σοφίας Α, 

Ά V τ ω V ι ά δ η, Πορίσματα απ’ τή μελέτη τοΰ Βιβλίου Συνοικεσίων τής αδελ¬ 

φότητας Ελλήνων Βενετίας, σσ. 432 - 437. Ν. Β. Δ ρ α ν δ ά κ η, Ό Επιτά¬ 

φιος τής Ζερμπίτσης (1539· 1540), σσ. 454·462 καί 5 φωτ. Στυλιανού 
Γ. Καψωμένου, Παραλειπόμενά τινα τής είς τον Δύσκολον τοΰ Μενάνδρου 
κριτικής, σσ. 475 - 492. (Ή εργασία ή οποία έγινε είς τό σεμινάριον των 
Είίοτε ΡαΓ&ίοΓΟ καΐ ΟαΗο ΟμΙΙ&νοΙΙί καί τής δποίας πορίσματα συμπλη- 

ρωθέντα έδημοσιεύθησαν ύπό Οατίο θ3.1ΐ9.νοΐΙί, ρετ ί1 ίεείο ά{ Μεη&ηάΓΟ 
(Κενίδίοπε άεΐ ραρίτο Βοάιηεηειπο) έν Κ.ίνί8ΐ& άί οιιΙίαΓίΐ είδδδίοα ε 
ιηείϋοενΒίε, I (1959), 227 - 279, δεν άναφερεται κατά τήν συζήτησιν των 
χωρίων). Βαγγέλη Σκουβαρά, *0 φιλικός και δάσκαλος Ιωάννης Γ. 

Μακρής ( Συμβολή στή βιογραφία του - Μέ ανέκδοτα κείμενά του), σσ. 493 - 

515. Βασιλ. Βλ. Σφυρόερα, *0 Βικέντιος Κορέσης καί ή έναντι των 
Όρθοδόξων στάσις αύτοΰ έν Νάξφ, σσ. 522 - 527. 

Αί μελέται αΰται αί άναφερόμεναι είς περιοχάς Ικτός τής υπό τήν αύστη- 

ράν έννοιαν καθοριζόμενης βυζαντινολνογίας, δμοΰ μετά των λοιπών βυζαν- 

τινολογικών, συμπληροΰν τον ογκώδη τοΰτον τόμον, τον προσφερθέντα είς 
μνήμην, καί δή «μνήμην αίωνίαν», τοΰ αειμνήστου Κ. Άμάντου. 

ΠΑΝΑΓ. Γ. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ 
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ 

Νέον ΜαρτνροΧόγιον ήτοι μαρτυρία των νεοφανών μαρτύρων τών μετά την δΧωοιν τής 

Κωνσταντινονπό^.εως κατά διαφόρους καιρούς και τόπους μαρτυρηοάντων. Συνα¬ 

πάντα εκ διαφόρων αυγγραφέων και μετ' έπιμελεΐας δ,τι πλείβτης διορϋωϋέντα, άν 

οΐς και ικαναι άκολονϋίαι προοετάΰ’ηοαν παρά τον όσιον Ν ι κ ο δ ή μ ό ν 'τ ο ΰ 

^Αγιορείτου, εκδοαις τρίτη,.., ' Α^ήναι 1961, 8^, σ. 302. 

ΕΙς καλαίσθ·ητον εκδοσιν, έπιστασί(? Π. Β. Πάσχου, δ εκδοτικός οίκος « Άστήρ », 

κατέστησε προσιτόν τό Νέον Μαρτυρολόγιον του όσιου Νικοδήμου (α' Ικδ. 1794, β' 

1856 συμπληρωμένη μέχρι τών μαρτυρίων τοΰ 1838). Πρόλογος τοΰ έπιμελητοΰ, 

προοίμιον τοΰ Θεοκλήτου Διονυσιάτου (σσ. 9-25) και εικόνες, 

Τά μαρτυρία · βίοι - υπομνήματα είναι 95, αί άκολοοθίαι 7. Άναζητεϊται έκ τοΰ 

ιστορικού τής Άλώσεως Δοΰκα τό συναξάριον τοΰ μεγάλου δουκός Λουκά' Νοταρδ 

και τών οικείων αυτοΰ. *Ίσως δ’ επρεπε νά προστεά·οΟν και τά μαρτυρία τών πατριάρ¬ 

χων Κυρίλλου τοΰ Λουκσρεως, Παρθ’ενίου Δ' και Γρηγορίου Ε', άηνα ή σκοπιμότής 

τής κυκλοφορίας τοΰ έργου εν Τουρκίς. έκώλυσε νά περιληφΟ·οΰν είς τήν προηγουμέ- 

νην εκδοσιν. . Ν. Β. Τ. 

Σωφρονίου Ε ν σ τ ρ άτ ιά δ ο υ, μητροποΐ,ίτον πρ. Λεοντοπόλεωςί *Αγιολόγ*ον τήξ 

Όρ·&οδόξον Έκκλησίαζ. 

"Εκδοαις τής ΆποστοΧικής Διακονίας τής *ΕλΧάδος (1960). 

’Αύήναι, οα. κγ' + 483 (δίατηλον). 

Τό εργον συνετάχθ'η μέ πολύν κόπον καΐ φροντίδα τό 1935 καί υπήρχε μεταξύ 

τών καταλοίπων τοΰ άοιδ. άρχιερέως (1· 1947 ), έξεδόθη δέ μέ αρκετήν επιμέλειαν 

και προσοχήν. Βασίζεται ού μόνον επί τών έντυπων άλλα και επί χει/φων κωδίκων 

έκ τών όποιων έκδίδονται άρκετά μικρά κείμενα. 

Θά άνέμενέ τις οτι ή Άπ. Διακονία έκδίδουσα τό χει/φον ά-’ άνέΰ-ετε την συμ- 

πλήρωσιν αύτοΰ διά τήν μέχρι τοΰ 1960 είκοσιπενταετί'αν είς ειδήμονα τινα, ούτως 

ώστε νά μή παρουσιάζωνται, ώς σήμερον έχει τό κείμενον, χάσματα ή άνακρίβειαι. 

Ή ένημέρωσις €·ά ήτο δυνατόν νά γίνη διά παραρτήματος ή και 6ιά παρεμβολών 

έν άγκύλαις. Ουτω π,χ. Ιωάννης δσιος δ ερημίτης 6 άσκήσας έν Κρήτ^ ( Όκτω^ 

βρίου 7 ) περί οΰ ό σ. έν σ. 229 άά είχεν άλλως, άν δ Εΰστρατιάδης έγνώριζεν δσα 

περί αυτού έγραψεν δ Π. Ρθϊϊί ή ημείς ( Κρητ. Χρον. Α’, 1947 ). 'Ν, Β, Τ. 

Ι 

:'Τδ§®ίί|Η 

ι: 

Ίωάννον Μ. Φ·ονντού?.η^ Λευβιακόν έορτολόγιον Α' Οί άγιοι Γεώργιοι άρχιε- 

πίσκοποί Μυτιλήνης, Ά&ήναι 19δ9, <5®, σσ. 52, 

Ό ουγγρ. συζητεϊ καί προάγει τό θέμα τοΰ άν δύο ή τρεις είναι οΐ Γεώργιοι 

αρχιεπίσκοποι Μυτιλήνης, ών τόν α' θέτει 783 *784, τον β' τον καί σημειοφόρον 

(γ 821) μεταξύ 807 -815 καΐ τόν τρίτον τό 843 εως 845 - 846. Δημοσιεύει τά συνα¬ 

ξάρια, δυστυχώς χωρίς ν’ άποκαθιστα τήν ορθογραφίαν ( Μίΐν/3)νι? πολλαχοΰΐ, ςταν- 

ταχ_ώαε, σ, 35,8 κ,ά ) ή νά σπουδαιολογώ τήν ακρίβειαν ( πρβλ. ενχεαΟαι άντί εχεαΟαι 

σ. 40|2() ). Ν. Β. Τ. 

Ίωάννον Μ. Φούντο ύλη, Λεσβιακόν ^Εορτολόγιον Β'. 'Ο άγιος 'Αλ.έξανδρος ό 

εν Λέσβω, ’ΑΟήναι 1960, σσ. 73 (·\·7). 

Περί αμφισβητούμενου επισκόπου Μυτιλήνης ή Μηθύμνης Αλεξάνδρου (30 

Νοεμβρίου) διαπραγμάτευσις έν οψει επιγραφικών καΙ έκ χει/φων μαρτυριών. Έκδί- 

δονται δ’ έν τέλει έκ χει/φων τής Μονής Λειμώνας 124 και 94, άμφοτέρων τοΰ ιε 

αι., δύο άχολουθίαι τοΰ αγίου. Ν. Β. Τ. 

Ίωάννον Μ. Φ ο ν ν τ ο ύ Χη, Γαβριήλ μητροπολίτου Μηθύμνης « Περιγραφή τής Δέ- 

σβου», 'Αθήναι 1960, 8^, σσ. 45 

Τό κείμενον Β&γΒογ. Ογ. 196 (II, 17) 14γ - 18γ έκδίδεται μετά κα?νήν διαπρα- 

γμάτευσιν περί τοΰ λογίου τούτου τοΰ ιξ' αί. χωρισμένον εις παραγράφους πλήν 

διπλωματικώς! Τούτο είναι άπαράδεκτον διά φιλολογικόν κείμενον, καθώς καί γρα- 

φαί οία Άχειρώνος (σ. 25) υΙοθετούμεναι υπό τοΰ έκδοτου. Παροράματα τινα (οιάους 

§ 49 άντι οίκους ! ). Πίναξ, φο^τοτυπίαι, ευκολύνουν τήν μελέτην. Ν, Β. Τ. 

ΛΟΓΟΣ Μοηοφ'αβχΛΒ ^ 8ΐηίβ8Ϊ5 Βώϋο^νάβοα άε ΠΙοΙο^χα Οτχβ^α. Γοίκηιβη ί αηο 

1960 ρον δβόαδίΐαη Οχναο Εδίοφαήαη. ϋηιυβνΒχάαά άβ ΒανεβΙοηα 

1960, 80, σσ. Χ1-\·9·\·577. 

Συγκινητική είναι ή Ικδήλωσις τοΰ 'ΙσπανοΟ κληρικού καί πανεπιστημιακού 

διδασκάλου, νά συναγάγχ) είς ένα ογκώδη καί πολύπονον τόμον ού μόνον τάς άνθρω- 

πισηκάς είσηγήσεις του εις συνέδρια αλλά καί τήν βιβλιογραφίαν τήν άφορώσαν τήν 

σύγχρονον Ελληνικήν εν γένει φιλολογίαν. Ούτω οΐ έν τή Ίβηρική χερσονήσφ θά 

έχουν μίαν εικόνα τής παρ’ ήμίν επιστημονικής κινήσεως. Πολύ φοβούμαι δμως μήπως 

ή είκών έδόθη έν πολλοϊς ελλιπής ή εσφαλμένη, και τούτο ακριβώς λόγφ τοΰ πλήθους 

καί τής ποικιλίας τών άναγραφών τών δημοσιευμάτοιν καί τών περιλήψεων, διά τά 

όποια εΤς άνθρωπος συνήθως δεν έπαρκεΐ νά τά ίδη δλα έκ πρώτης χειρός καί νά 

τά άναγνώσχ). Και φαίνεται δη τά σφάλματα είναι περισσότερα τών δσων θά Ιπεθύ- 

μει δ φιλελληνισμός καί δ ανθρωπισμός τοΰ συμπαθοΰς συναδέλφου. Ν. Β. Τ. 

ΜΟΝυΜΕΝΤΑ ΜυδΙΟΑΕ ΒΥΖΑΝΤΙΝΑΕ 

Είς τήν ώς άνω σειράν τής υηϊοη. Αοοά€ΐηϊ<ιιιβ ΙαΐβηιΕίίοη&Ιε τής Οορεη- 

ίι&β-οπ έξεδόθησαν κατά τό 1960 τρεις τόμοι άναφερόμενοι είς τήν βυζαντινήν καί 

τήν παλαιοσλαβικήν παρασηααντικήν, δι* ών αντιμετωπίζονται προβλήματα σχετικά μέ 

τήν προέλευσιν, τήν έρμηνείαν καί τήν μεταξύ των σχέσιν. Ό τρόπος άντιμετωπίσεως 

τών προβλημάτων καί αί έκτιθέμεναι απόψεις παρουσιάζουν μέγα ενδιαφέρον διά 

τόν άσχολούμενον μέ τήν ιστορίαν καί τήν παράδοσιν τής βυζαντινής μουσικής. Διά 

τοΟτο θά δώσω μικράν περίληψιν τών έν λόγφ τριών εκδόσεων. 

1. Η. 3. IV. ΤΐΙΙ^ατά, ΤΗα Η^ηιηε οβ ίΗβ ΡβηίεΰΟΒί,ανίυ,Ίη, Τταηβα'ΐρΙα, ΥοΙ. 

VII. Σχ. 8ον, αο. ΧΧΐν->Γΐ73. 

°0 τόμος περιλαμβάνει τά στιχηρά αύτόμελα τοΰ Πεντηκοσταρίου, τών οποίων 

τό μέλος προσφάτως μετεγράφη διά τής συγχρόνου μουσικής γραφής καΐ δίδεται τό 

πρώτον είς τήν δημοσιότητα. Τό μουσικόν κείμενον μετεγράφη και έκδίδεται έπΙ τή 

βάσει του είς καλήν κστάστασιν σωζομένου κωδικός τής Περιβλέπτου (Ν), δ όποιος 
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εύρίσκεται νΰν εις τό ΟΒΓάΐίί. Τό χειρόγραφον τοΰτο είναι εν σχεδόν πλήρες Στιχη- 

ρσριον' είναι πληρέστερον τοΟ ϋ&ΐ3556ηί (Ο) της Βιέννης, άλλα κατώτερον 

του Οοάοχ Αΐΐιβπίεηβΐδ 883 ( Α) έπΙ του όποιου 6 εκδότης βασίζεται, όπου ήδυ- 

νήθη νά εχχι άντίγραφον. Καί τά τρία χειρόγραφα είναι τής αυτής οίκογενείας, διά 

τούτο δεν παρουσιάζουν δ-εμελιώδεις διαφοράς. *0 εκδότης εχει την γνώμην οτι 

προέχει ή μεταγραφή τής μουσικής των ύμνων, ή άποκρυπτογράφησις, ώς την άπο- 

κσλεϊ, καΐ όχι ή γνώσις των άναριθ'μήτων μικρών παραλλαγών. Συνήθως άρκεΐται 

εις τήν παράθεσιν μιας παραλλαγής διά νά μή βαρόνη τό κριτικόν υπόμνημα. Α! 

πσρατιθέμεναι παραλλαγαΙ είναι των χειρογράφων ϋ ή Τ ( Στιχηράριον ευρισκόμε¬ 

νον είς τό 03.πιΙ)Γίά§:β )· 
“Ολα τά χρησιμοποιηθέντα χειρόγραφα έχουν γραφή διά μουσικών σημείων 

άνηκόντων είς τό μέσον στάδιον τής βυζαντινής παρασημαντικής. 

Ώς ποιητικά κείμενα τά στιχηρά τοΰ ΓΤεντηκοσταρίου χαρακτηρίζονται ώς μέτρια 

δημιουργήματα τής βυζαντινής ποιήσεως. Λόγφ τοΰ αόστηρώς περιωρισμένου χώρου 

ό εκδότης δέν ήδυνήθη νά παραθέση και άγγλικήν μετάφρασιν, ή οποία θά έπέτρε- 

πεν εις τον ξένον αναγνώστην νά σχηματίση μίαν Ιδέαν περί του κειμένου των ύμνων. 

Μεταφράζει μόνον τέσσαρας ΰμνους : Τό ποίημα τοΰ Κουμουλά * ΈπΙ προβατικ^ 

ΜοΧυμβή&ρΐ}.,.», τόν κανόνα τοΰ Ίω. Δαμασκηνού εις τήν Άνάληψιν «'Ο Κύριος άνε- 

λήφϋη είς ουρανούς...», τοΰ αΰτοκράτορος Λέοντος είς τήν Πεντηκοστήν < Αεΰτβ λαοί 

την τριαυπόστατον θεότητα προακννήοωμεν...» καΐ ετερον τής Πεντηκοστής ^Δεΰτε &ααν- 

τες ηνενματικώς ενφρανθώμεν..,». 

Εις ιδιαίτερον κεφάλαιον υπό τόν τίτλον « Προέλευσις των *Ηχων » ό εκδότης 

γράφει πώς προήλθεν ή βυζαντινή μελφδία από τά αρχαία μέλη. Διευκρινίζει όμως 

ότι εκθέτει προσωπικά; του γνώμας καΐ δχι γνώμας τοΰ εκδοτικού συμβουλίου. Περαι¬ 

τέρω περιγράφει τά διάφορα στάδια τής έξελίξεως τής βυζαντινής παρασημαντικής. 

Κατατάσσει τά διάφορα μουσικά χειρόγραφα άναλόγως των μουσικών σημείων των. 

Τέλος δέχεται ότι ή παράδοσις των Στιχηραρίων εΐναι περισσότερον ομοιόμορφος 

καΐ συνεχής ή ή παράδοσις των Είρμολογίων. 

“Επεται άνασκόπησις τών προσπαθειών πρός Ιρμηνείαν τής βυζαντινής παρα¬ 

σημαντικής άπό τής εκδόσεως τής Ανθολογίας ΟΙιτίδί - Παρανίκα (1871) μέχρι τών 

ΜοηαπιεηίΕΙ Μιιεϊο&ε Β7ΖΕηΠιΐ3β διά τών οποίων δίδεται είς τούς άνά τόν κόσμον 

ενδιαφερομένους ούσιώδες υλικόν διά τήν μελέτην τής μεσαιωνικής εκκλησιαστικής 

μουσικής. 

Ακολουθεί ή εκδοσις τών μουσικών κειμένων. Προ έκαστου ύμνου 0 εκδότης 

παραθέτει τά χειρόγραφα, τά όποια έχει ύπ’ οψιν, Τό πρώτον σημειοόμενον χειρό¬ 

γραφον είναι εκείνο έπΙ τή βάσει τοΟ οποίου γίνεται ή εκδοσις, έκτος αν άλλως ση- 

μειοΰτσι. ·Η θιόρθωσις σφαλμάτων συλλαβισμού δέν σημειοϋται είς τό κριτικόν υπό¬ 

μνημα, Ή στίζις παρίσταται μέ μίαν παύλαν, ή οποία αντιστοιχεί πρός τήν τελείαν 

τών χειρογράφων. Ώς πρός τήν στίξιν τά διάφορα χειρόγραφα παρουσιάζουν σχετι¬ 

κήν ομοιομορφίαν. Αί διαφοραί στίξεως δέν σημειοΰντσι είς τό όπόμνημα. 

Προφανώς ή εκδοσις άποτελεϊ πολύτιμον συμβολήν είς τήν ερμηνείαν τής βυζαν¬ 

τινής παρασημαντικής. 

2. Μ ί Ι ο 5 Μ. V βΐ ίνχ ίΐ' ο νΐ 6, Β^ζαηίΐηβ βίβπιβηίί ΐη βατί^ δίανίο οΗαηί, 8αί>8ί· 
άία, ΥοΙ. ΐν. Σχ. αο. Χ1Ι·\·Ί40. 

Τό περιεχόμενον του έργου άποτελεϊ κυρίως μέρος διδακτορικής διατριβής τοΰ 

συγγραφέως ύποβληθείσης είς τό Πανεπιστήμιον τοΰ Πατν^ηΐ. Περιλαμβάνει όμως 
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καΐ ύλικόν, τό όποϊον περιήλθεν είς χεϊρας του μετά τήν δημοσίευσιν τής διατριβής. 

Ή όλη εργασία πηγάζει έκ τής προσπάθειας νά άποδοθή ή μουσική ενός σλαβικού 

Είρμολογίου τού XII · XIII αΙώνος, εύρεθέντος μετά τίνος άλλου χειρογράφου είς τήν 

μονήν Χιλανδαρίου τού “Αθω, διά τής συγχρόνου μουσικής γραφής. Ή ερμηνεία τής 

μουσικής γραφής τής περιόδου είς τήν οποίαν ανήκει τό χειρόγραφον προϋποθέτει 

τήν λύσιν πολλών συναφών προβλημάτων, είς τήν όποιαν δ συγγραφεύς προχωρεί 

μεθοδικώτατα, Τά μουσικά σημεία τού σλαβικού Είρμολογίου φαίνονται νά ανήκουν 

εις τι πρώιμον στάδιον τής βυζαντινής παρασημαντικής. Έρευνάται λοιπόν ή σχέσις 

τής βυζαντινής καί τής σλαβικής μουσικής σημειογραφίας καί γενικώτερον ή σχέσις 

τής βυζαντινής καί τής σλαβικής εκκλησιαστικής μουσικής. 

ΑΙ λειτουργικαί άνάγκαι, αΐ όποϊαι έδημιουργήθησαν μετά τόν εκχριστιανισμόν 

τών Σλάβων, ώθησαν εις τήν μετάφρασιν τών ελληνικών λειτουργικών βιβλίων. Οί 

μετοφρασταί δχι μόνον αντέγραψαν τά άνωθεν τών κειμένων μουσικά σημεία, άλλα 

και προσεπάθησαν μεταφράζοντες τά κείμενο νά διατηρήσουν τόν τονικόν ρυθμόν 

καί τόν αριθμόν τών συλλαβών τού πρωτοτύπου. Τά σφζόμενα σλαβικά Είρμολόγια 

είναι συντεταγμένα κατά φδάς. Κατά τόν τρόπον αύτόν συνετάσσοντο έως τόν ιδ' 

αιώνα τά έλ?νηνικά Είρμολόγια τά χρησιμοποιούμενα είς τούς 'Αγ. τόπους καί τό 

Σινά, ένφ άντιθέτως τά χρησιμοποιούμενα είς τήν Κωνσταντινούπολιν καί εις τό “Αγ. 

“Ορος συνετάσσοντο κατά κανόνας. *Ερευνών όμως ό συγγραφεύς λεπτομερέστερον τό 

περιεχόμενον τών σλαβικών Είρμολογίων παρετήρησε τήν ύπαρξιν ειρμών, οΐ όποιοι 

δέν περιελσμβάνοντο είς ούδέν έκ τών προσιτών ελληνικών Είρμολογίων τής Παλαι¬ 

στίνης, άλλ’ άντιθέιως περιείχοντο είς τά ελληνικά Είρμολόγια τά συνταχθέντα κατά 

κανόνας καί μάλιστα είς τά παλαιότερα έ| αυτών. Ποια λοιπόν Είρμολόγια έλήφθη- 

σαν ώς πρότυπα διά τήν σύνταξιν τών σλαβικών Είρμολογίων ; Διά νά άπαντήση είς 

τό ερώτημα τοΰτο ό συγγραφεύς ερευνφ τάς σχέσεις τών έκχριστιανισθέντων Σλάβων 

μέ τούς Αγίους τόπους, τό “Αγ. “Ορος καί τήν Κωνσταντινούπολιν, Έκ τής έρεύνης 

αυτής προκύπτει ότι αί σχέσεις μέ τήν Κωνσταντινούπολιν ήσαν περισσότερον στεναί' 

παραδίδεται μάλιστα ότι ή πρώτη μοναστική κοινότης τής Ρωσσίας συνεδέετο στε- 

νώς μέ τήν μονήν τών Στουδίου τής Κωνσταντινουπόλεως. Μόνον τό ΕΙρμολόγιον τοΰ 

Χιλανδαρίου περιέχει δύο ειρμούς άπό κανόνα άποδιδόμενον είς τόν Θεόδωρον Στου- 

δίτην, ό όποιος εύρίσκεται είς δύο Ικ τών παλαιοτέρων ελληνικών Είρμολογίων. 

Εύρυτέρα έρευνα άπεκάλυψεν ότι εις τήν μονήν τών Στουδίου ήκολουθεϊτο τό τυπικόν 

τής μονής Άγ. Σάββα τών Ιεροσολύμων. Εντός αυτής λοιπόν τής Κωνσταντινου¬ 

πόλεως ύπήρχον έκ παραλλήλου καί αί δύο παραδόσεις. *Η ερμηνεία τής μουσικής 

σημειογραφίας τού έν λόγφ Είρμολογίου έπιχειρειτοι κατά τρεις μεθόδους. 

α ) Έρευνάται ή αξία ενός έκαστου φθογγοσήμου' άλλ’ ούτω μόνον τήν μετρο- 

φωνικήν άξίαν τών φθογγόσημων δυνάμεθα νά γνωρίσωμεν. Δέν άρχει όμως μόνον 

ή μετροφωνία τών φωνητικών χαρακτήρων, αλλά καί ή μελφδία ή οποία παραδίδε- 

ται διά τών έπ’ σύτών άφωνων σημείων. Μόνον διά τής συνενώσεως καί ακριβούς 

ερμηνείας φωνητικών καί άφωνων χαρακτήρων δυνάμεθα νά άποδώσωμεν όρθώς τήν 

ψαλμφδίαν. Ώς παραδέχεται καί ό ίδιος ό συγγραφεύς, ή άπόδοσις τών παλαιών 

φθογγόσημων διά τής συγχρόνου μουσικής γραφής εύρίσκεται είς τό στάδιον τών πει¬ 

ραματισμών καί πρέπει νά επιχειρήται μόνον έν αναφορά πρός τά φθογγόσημα τοΰ 

επομένου σταδίου τής βυζαντινής μουσικής σημειογραφίας, τό όποιον είναι δυνατόν 

νά άποδοθή καλώς. 

β) “Αλλη μέθοδος εΐναι ή μελέτη τής μουσικής δομής εκάοτου είρμοΰ ώς συνό¬ 

λου, έν στενή σχέσει πρός τό κείμενον. Ό συσχετισμός αύτός ώδήγησεν είς τήν εύρε- 

σιν τυπικών μουσικών φράσεων (ίθΓηιιιΐ3.6), 
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γ) Ο συνδυασμός των δύο ανωτέρω μεθόδων εδωσε περισσότερον Ικανοποιη¬ 

τικά αποτελέσματα. Φθογγόσημα τοποθετούμενα κατά ιδιαιτέραν ακολουθίαν αποτε¬ 

λούν μουσικήν φράσιν, ή οποία εμενε κατά τό μάλλον ή ήττον σταθερά εις μίαν 

ούσιαστικώς προφορικήν παράδοσιν μή γνωρίζουσαν αμετακίνητους συνθέσεις καί 

Ιπιτρέπουσαν έπΙ μέρους προσωπικήν δημιουργίαν τών ψαλτών. Αί μουσικαι αύταί 

φράσεις δύνανται νά μεταγράφουν μέ βεβαιότητα δχι όμως καΐ εις ειρμός ώς σύνολον. 

ΑΙ τυπικα'ι μουσικαί φράσεις τών σλαβικών Είρμολογίων απαντούν και εις τά 

ελληνικά τά συντεταγμένα κατά κανόνας. *0 συγγραφεύς συοχετίζων χό γεγονός τούτο 

μέ την κατάτα|ίν τών σλαβικών Είρμολογίων κατά φδάς φθάνει είς συμπεράσματα, 

τά όποια συνοψίζονται ως εξής : 

1) Οι Σλάβοι έγνοίριζον καί τούς δύο τύπους ελληνικών Είρμολογίων, τόν 

τύπον τόν χρησιμοποιούμενον είς τήν Παλαιστίνην, άπό τόν όποιον παρέλαβον τήν 

κατάταξιν τών ειρμών καί τόν τύπον τόν χρησιμοποιούμενον εις τό "Αγ. “Όρος από 

τόν όποιον έλαβον έπΙ μέρους ειρμούς καΐ τό σπουδαιότερον τυπικάς μουσικάς φρά¬ 

σεις (£οηηιι1&5 ). 

2 ) οι ελληνικοί στίχοι κατά μέγα μέρος διετηρήθησαν εις τήν σλαβικήν ψσλ- 

μφδίαν. 

8) Τά μουσικά σλαβικά σημεία είναι βεβαίως ελληνικής προελεύσεως και δύναν- 

ται ν’ άνσχθοΰν είς στάδιον μετα|ύ τής πρωίμου και τής μέσης περιόδου τής Βυ¬ 

ζαντινής παρασημαντικής. 

4} Οί Σλάβοι έδανείσθησαν από τήν Βυζαντινήν μουσικήν και μουσικάς μορφάς. 

5) Μελφδικαί φράσεις τού α' ήχου είναι ταυτόσημοι είς τήν ελληνικήν και τήν 

σλαβικήν μουσικήν. Βασιζόμενοι είς τήν ομοιότητα δυνάμεθα τό πρώτον νά αποδώ- 

σωμεν τήν μουσικήν τών Σλαβικών Είρμολογίων διά τής συγχρόνου μουσικής γραφής. 

Τό συμπλήρωμα τού τόμου ( Ρατδ δαρρίεΐοπα, σχ. 4·^, οσ. 8-}-ΕΧΧν+12 ) 
περιλαμβάνει είς τό πρώτον μέρος συγκριτικούς πίνακας μουσικής σημειογραφίας. Οι 

πίνακες περιέχουν τήν μουσικήν τών φδών τού «' ήχου, αί όποϊαι εύρέθησαν είς τό 

ΕΙρμολόγιον τού Χιλανδαρίου’ ήτοι τάς φδάς γ', δ', ε', ς' καί μέρος τής ζ' ώς παρα- 

δίδονται από τά διάφορα μουσικά χειρόγραφα, καΐ τέλος άπόδοσιν τής μουσικής διά 

τής συγχρόνου μουσικής γραφής. Έκτος τής μουσικής παρατίθεται καί τό κείμενον 

είς ελληνικήν καΐ σλαβικήν γλώσσαν. Τό σλαβικόν κείμενον Ιλήφθη από τό Είρμο- 

λόγιον τοϋ Χιλανδαρίου, ΕΙς τόν Ιηάεχ δίδεται πλήρης κατάλογος τών κωδίκων, 

τούς περισσοτέρους τών οποίων ό συγγραφεύς είδεν εις ιηίοΓοίίΙπίδ. 

Τό δεύτερον μέρος τοΰ συμπληρώματος περιέχει δείγματα τών χρησιμοποιηθέν- 

των χειρογράφων είς φυσικόν μέγεθος. "Ολα τά δείγματα παραδίδουν τόν ειρμόν III 

τής α’ φδής τοΰ κανόνας τοϋ Μαίουμα είς τήν 'Υπαπαντήν « Χέρσον άβυσσοτόκον...». 

Έκ τών ανωτέρω δίδεται μόνον μία Ιδέα τής εργασίας τού Ογ νοϋωίΓονίό, 

ή οποία όχι μόνον προάγει τήν ερευνάν τήν σχετικήν μέ τήν παλαιοσλαβικήν ψαλ¬ 

μωδίαν, άλλα κάμνει καί τό πρώτον βήμα προς ένα νέον κλάδον τής βυζαντινής μου¬ 

σικολογίας. 

3. Ατηβ Βηρ^.ε, ΟοηίαεαΗηηχ ΡαΙαβοΒίανϊοίηχ Μθ8ρΐίβη8ε, ΥοΙ. VI. 4»^, οα. 
ΧΧΥΪΙ·νΐΟ+1ν·204ν. 

Τό έκδιδόμενον μουσικόν χειρόγραφον είναι τό ΚοπάαΙείΐΓ υδροπείίοβ^ο 3οΙ)ΟΓ& 

τοΰ XII αίώνος, είναι εν έκ τών 6 σφζομένων σλαβικών μουσικών κονδακαρίων, 

παρουσιάζει δέ έναντι τών άλλων τά πλεονεκτήματα ότι είναι πλήρες, πολύ καθα¬ 

ρόν, αντιπροσωπευτικόν τοΰ είδους και χρονολογημένον. Ή οφζομένη επιγραφή λέγει 
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ότι Ιγράφη υπό τοΰ γραφεως Κωνσταντίνου τήν 20·πν Ιουλίου τοΰ έτους 6715 ( = 1207 

μ.Χ,). Ή εϊδησις αΰτη επιβεβαιοΰται καί από άλ?.ας ενδείξεις. 

Κατόπιν λεπτομερέστατης περιγραφής τού χειρογράφου δ εκδότης εισέρχεται είς 

τό περιεχόμενον. Τό Κοντακάριον άποτελεΐται από δύο άνισα μέρη. Ή χωριστή άρί- 

θμησις τών σελίδων τών δύο αότών τμημάτων τοΰ χειρογράφου άγει είς τό συμπέρα¬ 

σμα, οτι έχομεν δύο χωριστά χειρόγραφα, τά οποία έδέθησαν όμού. 

Τό πρώτον μέρος είναι έν Κοντακάριον ώς τά ελληνικά μουσικά Κοντακάρια. 

Τό κείμενον, τό όποιον έχει γραφή είς άνατολικήν σλαβικήν διάλεκτον, μετεφράσθη 

εκ τού ελληνικού μέ καταπληκτικήν πιστότητα. Έκ τών 143 κοντακίιυν τού χειρο¬ 

γράφου μόνον τρία, γραφέντα είς μνήμην Ρώσων αγίων, είναι πρωτότυπα. 

Τό δεύτερον μέρος περιέχει Στίγ^ους, Ύηο,κοας καΐ Κοίνωνίκά. Κατά τήν ορθήν 

σποψιν τού εκδότου είναι έν Ψαλτήριον. 

• Διά τής παρούσης έκδόσεως δίδεται διά πρώτην φοράν είς τήν δημοσιότητα 

ολόκληρον Κοντακάριον μέ τήν παλαιοσλαβικήν παρασημαντικήν. Ή σημειογραφία 

τών παλαιοσλσβικών Κοντακαρίων θέτει πο?ιύ περισσότερα καί·δυσκο?^ώτερα προβλή¬ 

ματα διά τούς μελετητάς ή ή σημειογραφία τών Είρμολογίων καΐ τών Στιχηραρίων, 

τών οποίων ή παράδοσις είναι περισσότερον ενιαία. *0 εκδότης παραθετει διάφο¬ 

ρους απόψεις Ευρωπαίων και Σλάβων μελετητών έπι τών προβλημάτων τούτων. Ή 

σχέσις μεταξύ βυζαντινής καΐ σλαβικής παρασημαντικής αναγνωρίζεται άπό όλους 

τούς μελετητάς. Διαφωνίαι υπάρχουν ώς προς τόν βαθμόν τής σχέσεως. 

*Η μουσική γραφή τού δευτέρου μέρους ομοιάζει προς τήν γραφήν τών συγχρό¬ 

νων ή καί ολίγον μεταγενεστέρων Στιχηραρίων. Γούτο ενισχύει τήν γνώμην δτι τό 

δεύτερον μέρος είναι ανεξάρτητον Ψαλτήριον γραφέν ολίγον μετά τό Κοντακάριον. 

οι ήχοι ώς εις όλα τά Σλαβικά μουσικά βιβλία είναι οκτώ. Ουδεμία διάκρισις 

γίνεται μεταξύ εύθέων καΐ πλαγίων. 

Ό εκδότης κάμνει παραλληλισμόν τών μελφδιών τού Κοντακαρίου πρός τάς 

μελφδίας τοϋ ελληνικού μουσικού Κοντακαρίου ΑδΚΒιιΐ'πΙι&ϊΐιβαδε, το οποίον εχει 

έκδοθή εις τήν σειράν τών Μοη. Μαδ. Βγζ., Μαΐη βοΓΪεδ, Υοΐ. IV, Οορβπΐια^επ 

1956. Άπό τόν παραλληλισμόν αυτόν γίνεται προφανής ή πλήρης αντιστοιχία ελλη¬ 

νικής καί Ρωσικής παραδόσεως. 
"Επεται ιστορία τοΰ χειρογράφου καΐ πίναξ τών περιεχομένων αύτού. Τέλος δέ 

ολόκληρον τό χειρόγραφον έν φωτοτυπία. 
ΑΓΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΟΠΟΥΛΟΥ 

Ήλία Δ. Μαα1^ογίαννοΛονί. ον, Βυζαντινοί ναοί τής Ελλάδος, ^Α^ήναι 

1958, αο. 121. 

’Ο συγγραφεύς τοΰ παρόντος βιβλίου δέν είναι απλώς ένας κληρικός, πού άφιε- 

ρώθη εις τό τελετουργικόν μέρος τής θείας λατρείας. Και τούς ναούς δέν αισθάνε¬ 

ται μόνον ώς ευκτήριους οίκους άλλα κάτι περισσότερον, ώς έργα τέχνης, τόπους 

άσκήσεως τής άρετής και κέντρα γραμμάτων, αγάπης καΐ φιλανθρωπίας, ιδρύματα 

τής ορθοδοξίας καί τοΰ ελληνικού πνεύματος. Δι* όλίγο)ν έξηγεϊ είς τόν βραχύν πρό¬ 

λογον (σε?ι.. 3-4) τοϋ βιβλίου τάς απόψεις ταύτας. Καί περαιτέρω, χωρών κατά 

γεωγραφικά διαμερίσματα — Στερεά Ελλάς, Πελοπόννησος, Θεσσαλία, "Ηπειρος, Μα¬ 

κεδονία, Θράκη, Νησιά — παρουσιάζει είς τάς περιττάς σελίδας τοΰ βιβλίου άνά δύο 

ή τρεις εικόνας άπό φωτογραφίας ή σχέδια τά χριστιανικά μνημεία τής χώρας, Ινφ 

άντιστοίχως είς τάς άρτιας σελίδας έπεξηγεΐ είς άπλήν δημοτικήν γλώσσαν τά τοϋ 

ρυθμού, διακόσμου καΐ καλλιτεχνικής εν γένει αξίας έκαστου μνημείου μετά συνα¬ 

φών ιστορικών ειδήσεων. 
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Πρόκειται περί ενός ά·ντ;ιπροοωπευτικοΰ λευκώματος βυζαντινών καί τινων μετα¬ 

βυζαντινών μνημείων τής ’Ελλάδος, οχι φυσικά δλων, προοριζομένου διά τούς πολ¬ 

λούς/Η εκδοσις είναι επιμελής ώς προς την εκλογήν, τας σημειώσεις, την έκτύπωσιν 

επι καλής ποιότητας χάρτου — δι’ αυτό και ή άναπαράστασις Ιπιτυγχάνει — καΙ την 

δλην οικονομίαν ΰλης, εικόνων, διατάξεως κλπ. Μόνην έπιφύλοζιν ■δά ήμποροΰσε νά 

εχη κανείς πρώτον ώς προς τάς παραλείψεις, ιδία τά μνημεία τής Ανατολής, ενός 

κόσμου πού εςρυγεν από τον κύριον κορμόν τής Ελλάδος — Θράκη, Μ· Άσία, Πόν¬ 

τος, Β. “Ηπειρος—και δεύτερον ώς προς την έγχρωμον πλαισίωσιν των εικόνων, 

ενιαχού δέ καί την άπεικόνισιν τμημάτων μόνον των μνημείων. Φιλοκάλως γίνεται ή 

προβολή άλλα δεν πρόκειται περί εκθ'έσεως φωτογραφιών ή άλμπουμ τοπίων παρά 

διά χριστιανικά μνημεία τέχνης και ή παρουσίασές των προτιμότερον νά γίνεται μέ 

την λιτότητα των σημειώσεων. Κατά τά άλλα τό βιβλίον είναι χρήσιμον είς χεϊρας 
πολλών καΐ ολίγων, Τ, 

ΧαρικλεΙας ΜτιάρΧα, Μορφή καί εξέλιξις των βυζαντινών κω^ίονοατααίων, 

εν ^Α^ήναΐζ 1959, οσ. φ'·\-52-\·π'ιν. 14. 

Η συγγραφεύς τής παροΰαης μελέτης πληροί εν κενόν είς την σχετικήν βιβλιο¬ 

γραφίαν, έξετάζουσα την εξέλιξιν των κωδωνοστασίων ώς αναπόσπαστων αρχιτεκτο¬ 

νικών μελών των χριστιανικών ναών, άφ’ ής είσήχ-θ'ησαν (Θ' αίών) οΐ μετάλλινοι 

κώδωνες, ως έΙέλιξις των σήμαντρων. Όρ&ώς ή σ. θεωρεί ώς προδρόμους των κωδω¬ 

νοστασίων τους πύργους, διότι από την Ανατολήν γνωρίζομεν άπό χρόνων άρχαιο- 

τάτων δτι ό πύργος εμφανίζεται ώς συμπλήρωμα αρχαίου ναού και έν συνεχείφ ώς 

προεΙέχον υψηλόν οικοδόμημα επί τού τείχους κυρίως, διά σκοπούς αμυντικούς. Καί 

ό βυζαντινός αιών κατασκευάζει καί χρησιμοποιεί ώς άμυντικάς επάλξεις τάς πυρ- 

γωτάς μονάς άνά τήν άπέραντον επικράτειαν, πρός συγκράτησιν των επιδρομέων. Οί 

πυργίσκοι των μονών ή καί μεμονωμένων ναών επί επικαίρων θέσεων είναι φυλακα'ι 

εξαίρετοι. Έπιτυχώς ή σ. συσχετίζει τήν μέχρι σήμερον συνήθειαν του λαού νά ονο- 

μάζη πύργους τάς ύψηλάς πυργοειδείς οικοδομάς. Καί από τών πύργων τούτων, ώς 

ήτο επόμενον, άνηρτήθησαν τό πρώτον οΐ κώδωνες. Βρσδύτερον έξηρτήθη ή ποικιλία 

τών κωδωνοστασίων — αυτοτελών ή Ιξηρτημένών έκ τού ολου συγκροτήματος — άπό 

τήν φαντασίαν καί τήν άμιλλητικήν διάθεσιν τών αρχιτεκτόνων.“Ητο απαραίτητον νά 

εξηγηθούν ταΰτα είς τήν είσαγωγήν τού βιβλίου* ή επιτυχής άντιμετώπισίς των ώς 

προβλημάτων είσαγωγικώς μαρτυρεί κυρίως τήν μεθοδικότητα τής νέας έπιστήμονος. 

Περαιτέρω εξετάζονται τά βυζαντινά κωδωνοστάσια μέ θαυμαστήν ενημερότητα, 

παράθεσιν βιβλιογραφίας καί σχεδίων, ώς πρός τήν θέσιν αύτών, τήν διάπλασιν τών 

εξωτερικών επιφανειών ( εξέτασις μορφολογική ), τήν στέγην, τήν τοιχοδομίαν, τά 

ανοίγματα καί τον εξωτερικόν διάκοσμον. Τό κύριον τούτο κεφάλαιον κλείει ή κατά- 

ταξις τών σωζομένων κωδωνοστασίων χρονολογικώς ώς πρός τήν κατασκευήν (κατά 

αΙώνας ). Ακολουθεί ή έξέτασις τών μεταβυζαντινών κωδωνοστσσίοιν. Μελέτη πρω¬ 

τότυπος, αξιόλογος, λίαν ενδιαφέρουσα τήν έκκλησισστικήν άρχιτεκτονικήν καΐ εύρύ- 

τερον τήν χριστιανικήν αρχαιολογίαν. Τ. ΑΘ. ΓΡ. 

-ί*Γαποΐδ ΐ) υ ο ν'η ΐΐι, ΤΗβ ΕοιιηίβηχοαΙ €οι*ηοίΐ8. ΤΗβ ΤιυβηΙίβίΗ Οβηίΐίνι/ Εηο^^εΙο- 

ρβάία οβ €α{ΗοΙίοΪ8ΐη. Νβιυ 1961. Σελ. 1 -112. 

Υπό τόν γενικόν τίτλον ΤΙιβ' Τν}βηΗβΙ}ι Οβηίιινι/ ΕηοροΙορβάία ο( ΟαίΗοΙίοί$νη 

ήρχισεν άπό τινων ετών έκδιδομένη εν Ήνωμέναις Πολιτείαις σειρά αυτοτελών έργων 

18 - 7 · 1961 
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άναφερομένων εις τήν δογματικήν διδασκαλίαν, τήν ιστορίαν, τήν όργά.νωσιν κλπ. 

τής Καθολικής Εκκλησίας καΐ τού Χριστιανισμού γενικώτερον. Και ή μέν διεύθυν- 

σις τής Ικδόσεως εχει άνατεθή είς τόν γνωστόν Γάλ?^ον καθολικόν συγγραφέα Ο^πΐβΐ 

Κ,ορδ, συνεργάται δέ τής Εγκυκλοπαίδειας ταύτης είναι διακεκριμένοι λόγιοι, κληρί- 

χο'ι καί καθηγηταί καθολικών πανεπιστημίων τών Ηνωμένων Πολιτειών. δλη 

σειρά τών εκατόν πβντήκοντσ έργων, τά οποία έχουν προγραμματισθή πρός έχδοσιν, 

διαιρείται είς έπΙ μέρους ένότητας άναλόγως πρός τό γενικώτερον θέμα εις τό οποίον 

άναφέρονται ( δογματική, ηθική, ιστορία, λατρεία κλπ.). Ουτω παρατηροΰμεν οτι 

άναγγέλλεται, μεταξύ άλλων, καΐ βιβλίον περί τής Όρθοδόξου Εκκλησίας 

αηά Κη$8ίαη ΟτίΗοάοχν) ( άριθ. τόμου 135) υπό τόν ήκιστα φιλόφρονα έπίτ^τλον 

< 'Έξω τήζ Εκκλησίας > (ΟηΙίΐάβ ΐΗβ ΟιηναΙι}. Δεν θέλομεν νά πιστεύσωμεν οτι ή 

λεπτομέρεια αυτή είναι ένδεικτική τής νοοτροπίας τών καθολικών διανοουμένων.^ 

Τό μετά χείρας βιβλίον αποτελεί τόν 82ον τόμον τής σειράς, οφείλεται δέ εις 

τόν δόκιμον κάλαμον τού διαπρεπούς βυζαντινολόγου Κτίίποΐδ ϋνοΓπΐΙί. 

Ό συγγραφεύς διαιρεί τό βιβλίον του είς τέσσαρα κεφάλαια. Είς τό πρώτον 
(σσ. 9-46) έπισκοποϋνται αΐ επτά πρώται Οικουμενικοί Σύνοδοι, έπιτάσσεται δέ 

καί παράγραφος περί τών Συνόδων τού 869 καί 879, τών έ| αφορμής τής εριδος 

•Ιγνατίου καί Φωτίου συνελθουσών, Είς τό έπόμενον κεφάλαιον (σσ. 47-66) εξετά¬ 

ζονται έν συντομία σΐ έν Λατερανφ (1123, 1139, 1179, 1215), Λυών ( 1^45, 12^4 ) 

και Βιέννη (1311-1312) Σύνοδοι τής Δυτικής Εκκλησίας, ένφ είς τό τρίτον κε^ρά· 

λαιον (σσ. 67-82) εκτίθενται τά περί τής έμφανίαεως τής κινήσεως τού λεγομένου 

συνοδισμού (οοηοίΙϊ&Ηδπινίδ), τού προκαλέσαντος τό δυτικόν σχίσμα καί τάς μεταρ- 

ρυθμιστικάς συνόδους τής Κωνσταντίας (1414-1418) και τής Βασι?.ειας (1431- 

1437). ΕΙς τό κεφάλαιον τούτο εξιστορούνται έν γενικαίς γραμμαϊς τά κατά τήν 

σύνοδον τής Φερράρας - Φλωρεντίας (1487 - 1439 ) καί τού Αατερανού ( 1512 -1517 ). 

Τό τελευταίον κεφάλαιον (σσ. 83-110) είναι άφιερωμένον είς τήν άντιμεταρρυθμι- 

στικήν έν Τριδέντφ σύνοδον ( 1545 - 1565) καί χήν σύνοδον τού Βατικανού (1869 - 

1870). *0 τόμος κλείει μέ τήν αναγραφήν τής κυριωτάτης έπΙ τοΰ θέματος βιβλιο¬ 

γραφίας (σσ. 111-112). 
Τό βιβλίον τούτο τού καθηγητοΰ ΟνοΓπίΙε, δπως άλλωστε καί ή δλη σειρά τής 

εν λόγω Καθολικής Εγκυκλοπαίδειας, απευθύνεται είς τό εΰρύ άγγλόφωνον καθολι¬ 

κόν κοινόν μάλλον ή εις τούς ειδικούς έρευνητάς. Ούχ ήττον όμως ό μικρός οίτος 

τόμος αποτελεί καρπόν βαθείας γνώσεως τού θέματος. Ιδιαιτέρως δέ πρέπει νά ση- 

μειωθή ή γνωστή καί άλλοθεν μετριοπάθεια καί νηφαλνόχης τοΰ συγγραφέως και δη 

εις τήν διαπραγμάτευσιν λεπτών θεμάτων, ώς χό επί Φωτίου καί Κηρουλαρίου σχί¬ 

σμα καί αί ένωτικαί σύνοδοι τής Λυών καί Φερράρας-Φλωρεντίας. 
X. Γ.Π. 

Ή εκδοαις Ρωμανόν 

(Διόρδωσις τυπογραφικών σφαλμάτων μιας βιβλ.ιοκριαίας) 

Εις τό κυκλοφόρησαν εσχάτως α' τεύχος τοΰ XXII (1961 ) τόμου τοΰ περιοδι¬ 

κού « Βγζ&ηίϊποδίονΐοβ. » Ιδημοσιεύσαμεν εν σσ. 82-84 βιβλιοκρισίαν τοΰ Δ' τόμου 

τής αθηναϊκής έκδόσεως τών "Υμνων 'Ρωμανοϋ τοΰ Μελφδοϋ (^Αθήναι 1959).’Ατυ- 

χώς έξ απροσεξίας τοΰ στοιχειοθέτου είσεχώρησεν αριθμός τυπογραφικών σφαλμάτων, 

τά οποία δίορθούμεν ; 
Σ. 83 ι σειρά 4 αντί ΙςαηίαΜοη γρ. ΗοηίαΗοη, σειρά 12 άντι λ' γρ. ΛΖ , σειρ. 

13 αντί δ γρ. σ, σειρ. 14 αντί ΗοηίαΗα γρ. ΗοηάαΗαΗα, σειρά 24 άνπΐ ρνέβναίΐ€€ 

γρ. ρνέβέτβηοβ, σειρά 24 αντί Ιβς,οη άβ ρ, γρ. Ιβ^οη άβ Ρ, σειρ. 41 μετά η’αάιηΰίίεηί 

ΕΠΕΤΗΡΙ2 ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΒΠΦΥΔΩΝ Έτβς Λ' 42 
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ρα8 Ιβ8 ίάέβ8 προσΦετεον: άη ρΓοβδδβΐϋ' ΤοίπαάαΗδ. Νοη8 ρο886άοη$ αη^οητά'Ηηί 
ρί'β8(ΐιιβ ίοΗ$ Ιβ8 ιηαηιΐ8οήί8, σελις 84 σειρ. δ’ΐ άπό τέλους άντί άβ Ια ταοχΟέ γρ. Ια 
ιηοίϋέ. 

Επειδή έν τούτοις τό μεγαλύτερον μέρος των σφα?..μάτων εΐσεχώρησεν είς τό 
τμήμα τών προτεινομένων διορ'θ’ώσεων, σ. 83, άναδημοσιεΰομεν τούτο όρθ^ώς ενταύθα ? 

ΛΖ' 20 & πάΐ’τα ΣΛ ^ίουΙεΓ: ρ, ΛΖ' 75 3υ Ιΐβη <36 επιστρέψει ώδε ρ βοΓΪΓβ: 
(..) στρέψει άδ(άμ) ρ, ΛΖ' 106 αΐΐ Ηβη <3ο δν ΡΟ οοΓΠ^βΓ 00 ΡΟ, ΛΖ' 167 α φηαΐ 
γλώσσα άρκοΰοα Β βίοηΐβΓ: ρ, ΛΖ' 265 Ε εμοΰ τφ ^Α. επιστρίψοντι Είοηΐβτ ! 

προς έμε ρ, α ΛΗ' 84 ΕρηΙθΓ : μαΰηταί (], ΛΗ’ 96 &η Ηβη άβ ταϋτα γάρ βοπΓβ 
οντω γάρ ς... Μ' 259 3η Ηβη άβ προ'ηιν'ϊοΐ’ οοΓΓί@;βΓ πρότυπών, α Μ' 261 Ε,ίοηίβΓ : 

'Άρωμεν απόντες Ρ..,, Αναπ)ετόσωμεν ρ, 3. Μ' 310 3Ϊοη.ΙβΓ : (δίδάα)χαλ(ον) ευρεΐνΫ 

ρ, Ε Μ' 325*326 ΕϊοηΙβΓ : ή αίμό(ρρονς] και (άητ)όμ(ενος) πιστώς ρ. 

Παρίσιοί Ν. Α. ΛΙΒΑΔΑΡΑ2 

βιβλιογραφι:α^ 
ιδίμ τών κατά τό Ιτος 1960 υπό Ελλήνων δημοσιευθεισών μελετών σχετιζο- 

μένων κατά τινα τρόπον μέ τον υπό τής Επετηρίδας έπιδιωκόμενον σκοπόν. 

ΒΡΑΧΥΓΡΑΦΙΑΙ 

ΑΕΜ =Άρχεΐον Εύβοϊκών Μελετών (περ.), *Αθηναι. 
ΑΕΚΛ =Άρχ8ΐον Εκκλησιαστικού και Κανονικού Δικαίου ( περ.), Άθήναι. 

’Αθήνα =(περ. ), Άθήναι. 

Αθηναϊκά =(περ.), Άθήναι. 
ΑΘΛΓΘ =Άρχεϊον Θρςικικοΰ Λαογραφικοΰ και Γλωσσικού Θησαυρού (περ.), 

Άθήναι. 

Ακτίνες ;=:(περ.), Άθήναι. 
ΑΜΤ =Άφΐ6ρωμα στη μνήμη Μανόλη Τριανταφυλλίδη, Θεσσαλονίκη Χ960. 

Άνάλεκτα =(περ.), Αλεξάνδρεια. 

ΑΠ =Άρχεΐον Πόντου (περ·)» Άθήναι. 
ΓΣΕ = Γενική Στρατιωτική Έπιθεώρησις (περ. ), Άθήναι. 

ΔΙΕΕ = Δελτίον Ιστορικής Εθνολογικής Εταιρείας (περ. ), Άθήναι. 

ΔΧΑΕ = Δελτίον Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας (περ.), Άθήναι. 

ΕΕΒΣ =Έπετηρις Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών (περ.), Άθήναι, 

ΕΕΝΣΠΘ —Επιστημονική ΈπετηρΙς Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Θεσσα¬ 

λονίκης. 
ΕΕΦΣΠΑ =Έπιστημονική Έπετηρις Φιλοσοφικής Σχολής Πανεπιστημίου 

Αθηνών. 

ΕΕΦΣΠΘ =Έπιστημονική Έπετηρις Φιλοσοφικής Σχολής Πανεπιστημίου Θεσ¬ 

σαλονίκης. 
Εις μνήμην Κ. Άμάντου = Τιμητικός τόμος, Άθήναι 1960. 

Εκκλησία =(περ.), Άθήναι. 
ΕΛΑ =ΈπετηρΙς ΛαογραφικοΟ Αρχείου Ακαδημίας Αθηνών (περ.). 

ΕΜΑ =Έπετηρίς Μεσαιωνικού Αρχείου Ακαδημίας Αθηνών (περ. ). 

Έπτ.Φ, ι=Έπτονησιακά Φύλλα. 

Ήπ.Έστ. =Ήπειρωτική Εστία (περ.), Ιωάννινα. 

Θεολογία = ( περ.), Άθήναι. 

Κρ.Πρ. = Κρητική Πρωτοχρονιά. 

Κρ.Χρ. = Κρητικά Χρονικά (περ.), Ηράκλειον. 

Κυπρ.Σ. = ΚυπριακαΙ ΣπουδαΙ (περ.), Λευκωσία. 

Λαογραφία =(περ. ), Άθήναι. 

Μακεδονικά = (περ. ), Θεσσαλονίκη. 

ΝΕ = Νέα Εστία (περ. ), Άθήναι, 

Νέον Άθήναιον = ( περ. ), Άθήναι. 

Οικοδομή =(περ. ), Κοζάνη. 

Όρθοδοξία = ( περ.), Κωνσταντινούπολις. 

1 ΣΜνβ·Εάχΰ·η ύπό τοΰ <(>οιτητοΰ τής Φιλολογίας κ, Σταύρον Ί. Κονρονση. 
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ΠΑΑ = Πρακτικά Ακαδημίας ’Α'άηνών. 

Παρνασσός =(περ.), Ά'&ηνσι. 

ΠΕ — Ποντιακή Εστία ( περ. ), Θεσσαλονίκη. 

Πελ. = ΪΙελοποννησιαχά (πες. ), Άθήναι. 

Πελοποννησιακή Πριοτοχρονιά 1961. 

π.τ,Γ.Π. = Πανηγορικός τόμος εις Γρηγόριον Παλαμαν, Θεσσαλονίκη 1960. 

Α. XI Β.-Κ, = ΑίζΙβη άβδ XI ίηΙβι·ιι&ίίοη3ΐθπ Βγζβηίΐπίβίβπ Κοη£Γ65363, 

Μΰηςίιοη 1958- 

Β. XI Β.-Κ. = Βετίοΐιΐθ ζαιη XI ίπΙοΓη^ΐιοπΗίειι Β5'^ζ&ηίιπίδΐ€η Κοπ^Γβδδ, 

Μΐίποΐιεη 1958. 

Β3ΐ1ί3η 31ιι<ϋ63= (περ.), Θεσσαλονίκη. 

Βγζαηίΐοπ — {περ. ), Βρυξέλλαι. 

ΒΖ = Β5Γ23ϊΐί]ηί5€ΐιε ΖοίΐδοΙιπίί (πες.), Μονάχον. 

10ΒΟ = άετ ΟδίετΓείοΙιίδοΙαεη Β72αηΐϊπϊδο1ΐ6η Ο656ΐΐ3οΐ33ί(: 

( περ.), Οταζ · ΚδΙη. 

ΚΕΒ ~ Κ,ονιιο 063 ΕΙαάοδ Ε^ζαηίίποδ (περ. ), Παρίοιοι. 

Α' - ΓΕΝΙΚΑ 

Αιμιλιανου Μιλήτου. Περιγραφικός κατάλογος των χειρογράφων τής ΒιβλιοΟή- 

θ'ήκης τοΰ Οικουμεν. Πατριαρχείου, ΌρΌοδοξία ΛΕ', 1960, 189 - 196, 253 ■ 

276, 416-440. 

— Πατριαρχικά Σιγίλλια, Όρθ·οδο|ία ΛΔ', 1959, 471-494. ΛΕ', 1960, 141-164. 

Αναστασίου Τωαν. Ε. Τά Είσόδια τής Θεοτόκου (ή Ιστορία, ή εικονογραφία και 

ή ύμνογραφία τής εορτής), Θεσσαλονίκη 1959, 8®ν, ΙΙΙ+πίν, 4. 

ΑΝΤΩΝΙΑΑΟΥ Σόφιας Α. Ή Βιβλιοθήκη τοΰ Ελληνικού Ινστιτούτου Βενετίας, ΝΕ 

ΛΔ', 1960, 1134 - 1141. 

— Κατάστιχα Αδελφότητας Βενετίας, ΑΜΤ, 63 ■ 67. 

— Πορίσματα άπ* τή μελετη τοΰ Βιβλίου Συνοικεσίων τής Αδελφότητας Ελλή¬ 

νων Βενετίας, ΕΙς μνήμην Κ. Άμάντου, 432 -437. 

ΑΝΤΟΝΙΑΟΕ5 8. Ι/ΠπδϋΐΙΰί; ά’όίτκίβδ Ι^γζκηΐίηεδ οΐ ροδί - Βγζαηίίηεδ 3. νεηίοο, 

Α. XI Β.-Κ., Μύηοΐιοη 1960, 24-26. 

Αραβαντινου Παν,, Βιογραφική συλλογή λογίων τής Τουρκοκρατίας ( εισαγωγή- 

επιμέλεια Κ. Θ. Δημαρά), Ιωάννινα 1960, 8ον^ κξ'+253. 

Αρκά Ν. Αθανάσιος 6 Πάριος(1722- 1813 ), Άθήναι 1960, 12ον, 160. 

Βαγιακακου Δίκαιου Β. Πέτρος Π Καλονάρος, ΔΙΕΕ ΙΔ', 1960, 592-611. 

Βασιλείου Πάνου I. *0 Αναστάσιος Γόρδιος ώς γιατρός καΐ οκτώ ανέκδοτες επι¬ 

στολές του, ΝΕ ΛΔ', 1960, 1067- 1076. 

Βεη - Χατζηδακη Ευγενίας. Δημοσιεύματα Νίκου Ά. Βέη, Πελ. Γ'· Δ', 1958- 

1959, 437 -488. 

Βρανουςη λ. I. "Εκθεσις επί τής επιστημονικής αποστολής αύτοΰ εις τό εξωτερι¬ 

κόν, ΠΑΑ ΛΕ', 1960, 509-516. 

ΟκΕοκοΗΐυ Ν. - Α. 1,^ ΒίΒΙίοΠιέιίαο ά’υη ρτέΐμί Κοπηιαίπ άη ΧνΐΙΙ^“® δΐέοΙο 

(οοπΙήΒιιΙΐοιίδ ά Ια 5ίΙ)1ίο§ΓΑρ1ιίβ ]ΐ6ΐ1έπί(}υβ ), Α. ΧΓ Β.-Κ., Μΰηοΐιεη 

1960, 165 - 167. 

Γεράσιμου Μονάχου Μικραγιλννανιτου. Κατάλογος χειρογράφων κωδίκων τοΰ 

Κυριάκου τής έν "Αθφ Σκήτης τής "Αγίας "Αννης, ΕΕΒΣ Λ', 1960, 453 - 560. 
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ΓιαλΟΥΡΑΚΗ ΜαΝ· Σινά, Αλεξάνδρεια 1960, 8ον, 88. 

Δοανιδου Σ. I. Ή ελληνική παράδοση συνεχίζεται στη Βενετία, ΝΕ ΛΔ', 1960, 

1587 - 1589. 

ΕρμωνικΟΥ I. Ήλίας Μηνιάτης ( 1669- 1714), Ακτίνες ΚΓ', 1960, 49 - 54, 93 - 98. 

Ζακυθηνου Διονυσίου Α. 'Ο Σπυρίδων Λάμπρος καί ή εθνική άποκατάστασις 

των "Ελλήνων, Παρνασσός Β', 4, 587 -601. 

Ζωγραφακη Γ. "Αθως - "Άγιον 'Όρος, ’Αθήνσι 1960, 16. 

ΚαραΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ · Λιωτη ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ. Αναγραφή των έν τή Εθνική Βιβλιο¬ 

θήκη άποκειμένων βιβλίων Βυζαντινής Μουσικής και συμπλήρωμα Βυζαντι¬ 

νής Μουσικής έκ τής ελληνικής βιβλιογραφίας Δημητρνου Σ· Γκίνη κσΐ Βα- 

λερίου Γ. Μέξα, "Αθήναι 1960, 8ον, 54. 

Καρπαθίου Εμμανουήλ, ’Αρχείον Ίερας Μητροπόλεως Κώ, τεύχος Β', κώδικες 
Β’-ΙΑ' Αρχείου Δουλείας, "Αθήναι 1960, δ^ν, 172. 

Κεντη κ. Τοπωνύμια και παραδόσεις 'Αγ. Θεοδώρου Καρπασίας, Κυπρ.Σ., 167 · 187. 

ΚΤΕΝΙΔΟΥ ΦίΛΩΝΟΣ. Παναγία Σουμελά (ιστορία και θρύλοι), ΠΕ XI, 1960, ανα¬ 

μνηστικόν λεύκωμα, 7 -19. 

— 29 Μαΐου 1453, ΠΕ XI, 1960, 5699-5701. 

ΚυρΙΑΚΙΔΟΥ Στ. π. *Η έξαγίΐογή χειρογράφων έ| Αγίου "Ορους, Μακεδονικά Δ , 

1955- 1960, 532-533. 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΟΥ Δημ. I. Ή "Αμερική μελετά τό Βυζάντιον, "Ακτίνες ΚΓ', 1960, 5 - 8. 

Λαμψιδου Οδ. Τά έν Σάμφ χειρόγραφα, ΑΕΚΔ ΙΕ', 1960, 39-48. 

—· Ή χρονική σύνοψις τοΰ Κ. Μανασσή κατά τον Βοάΐ. Βαγοο. 18, Πλάτων ΙΑ', 

1959 , 310 - 356. 

ΠΑΜΡδίΒΕδ Ο. ΝοΙοδ δΠΓ ςαβίςυβδ Μΐ8.ηα3οη1;5 άβ 1& ο1ΐΓοαίς[υ6 άβ ΜΗΠΒ,δδέδ, 

Α. XIΒ.-Κ., Μύηαίιεη 1960, 295-301. 

Λίβαδαρα Ν. Α. Κατάλογος κωδίκων τής έν Πάρω Μονής Λογγοβάρδας, ΔΙΕΕ ΙΔ', 

1960,371 -392,584-586. 

Μαγδαληνης Μονάχης. Γυναικείος Μοναχισμός, I) ΓυναικεΙον ήσυχσστήριον 

« ’Αναλήψεως » Κοζάνης, δο'ν, 144. 

Μαλλιαρού Ιακ. Δ. Νικοδήμου τοΰ "Αγιορείτου « Έκ των πνευματικών γυμνασμά¬ 

των», Άθήναι 1960. 

ΜαμμΟΠοΥΛΟΥ Αλεξ. X. "Η "Ηπειρος. Λαογραφικά- Ηθογραφικά · Εθνογραφικά 

(πρόλογος Π. Πουλίτσα ), Α', Άθήναι 1961, 8°·^, 208-|-6Ϊκ. 17. 

Μάνη ΕΥΑΓΓ. I. "Ανδρέας Μουστοξύδης, Άθήναι 1960, 8ον, 400. 

Μανία Θ. Βυζαντινά αποσπάσματα κτηνιατρικών κειμένων, Δελτίον Αγροτικής Τρα- 

πέζης, 117, 1960, 22-24. 

ΜανΟΥΣΑΚΑ μ. I. "Εκθεσις ΙπΙ τής επιστημονικής αποστολής αυτοΟ είς τό έξωτε- 

ρικόν, ΠΑΑ ΛΕ', 1960, 498 -509. 

— "Αναγραφή δημοσιευμάτων 1938-1960, Άθήναι 1960. 

Μαυρομματη Θεοδοσίου Μ. Τό Μοναστήρι τής Άγιας Αναστασίας Φαρμακολυ- 

τρίας τό είς τον Εϋξεινον Πόντον, ΑΘΛΓΘ ΚΕ', 1960, 201-216, 

ΜελαΝΟΦΡΥΔΟΥ η. π. ή Ιεραρχία είς τον Πόντον, Διοικητική - Εκκλησιαστική · 

Κοινωνική - Οικογενειακή, ΠΕ XI, 1960, 5553 -5557. 

ΜΟΥΤΟΥΣΗ Κ. I. "Αριστοτέλης Κούζης (νεκρολογία), ΕΕΒΣ Λ, 1960, 561-565, 

Μπουμπουλιδου Φ. κ. "Άγνωστος μουσικός κώδιξ τοΰ Πρωτοψάλτου Σμύρνης Δημ. 

Αώτου, ΕΙς μνήμην Κ. Άμάντου, 272 - 279. 

— Λυτά έγγραφα Βιβλιοθήκης Σπ. Λοβέρδου, Άθήναι 1961, 8ον, ΙΤ'-ήδΙ ( = Παρ¬ 

νασσός Β', 255-279 ). 
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ΜποΥΜΠΟΥΛΙΔΟΥ Φ. Κ· Αναγραφή δημοσιευμάτων ΚωΝΌταντίνου Ί. Άμάντου, Εις 

μνήμην Κ. Άμάντου, ιξ' ■ μ'. 

Μπρατςιωτου Παναγ. κ. 'Άμαντος (νεκρολογία), ΠΑΑ ΛΕ', 1960, 30-32, 

(ΠαΛΑΜΑΣ ΓρηγοριΟΣ ). ΑΙ έν Θεσσαλονίκη έορταί του αγίου Γρηγορίου του Πα- 

λαμά έπΙ χχ) 600ί1 έπετείφ άπό της κοιμήσεως αύτοϋ, π.τ. Γ.Π., 9 · 46. 

ΠΟΛΙΤΗ Λίνου, Κατάλογος λειτουργικών είληταρίων τής ίεράς μονής Βατοπεδίου, 

Μακεδονικά Δ', 1955-1960, 403 -409+πίν. 4. 

Σκουβαρα Βαγγέλη, Νικόλαος Κριτίας Προυσαεύς, Μικρ.Χρον. Θ', 1960, 53-112. 

ΣΤΑΜΟΥΛΗ Μιλτ. Α. Τρία Βεράτια, Εις μνήμην Κ. Άμάντου, 125-131. 

Σφυροβρα Β. Β. ’Έκ-θ’εσις επί τής επιστημονικής αποστολής σΰτοΰ εις Κυκλάδας, 

ΠΑΑ ΛΕ', 1960, 516 - 521. 

Τςικνοπουλου Ιωαν. π. Κυπριακά του Άγιου Νεοςριίτου, Κυπρ.Σ. ΚΔ', 1960, 

111 -149. 

ΤΩΜΑΔΑΚΗ Ν. β. Κωνσταντίνος Ί. "Αμαντος (1874 - 1960 ) ( βιογραφικόν σημείωμα), 

ΕΙς μνήμην Κ. Άμάντου, ζ'-ις'. 

— Αναγραφή δημοσιευμάτων, Α' Συμπλήρωμα (1955- 1960 ), ΆΟ-ήναι 1961, 

δον, 14. 

— Εΰλόγιος Κουρίλας (νεκρολογία), ΕΕΒΣ Λ', 1960, 565 -566. 

Χαραλαμποπουλου β. X, Κατάλογος χειρογράφων κωδίκων τής Σχολής Βυτίνης, 

ΔΙΕΕ ΙΔ', 1960, 393-405. 

Χατζηδακη μ. και ΕΥΓ. Νίκος Ά. Βέης ( Βθ63 ). ΔΧΑΕ Δ', 1959, 3 -10. 

ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ( Θεμελη, μητροπ. Θαυμακοΰ). Αι εκκλησιαστικαί ενθυμήσεις των 

Ιερών ναών τής Ίστιαίας, ΑΕΜ Τ', 1959, 111 - 149. 

— Τό ελαιον έ| έπόφεως τελετουργικής, Εκκλησία ΛΖ', 1960, 388 - 391, 405 - 410, 

422-425, 439-444, 459-461, 475 -478. 

ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ Λαυριωτου. Κατάλογος λειτουργικών είληταρίων τής Ιεράς μονής 

Λαύρας, Μακεδονικά Δ', 1955-1960, 391- 402. 

Ψαριανού Στέλλας Λ. Κατάλογος χειρογράφων κωδίκων τής Βιβλιο'άήκης τοΰ Μη¬ 

τροπολίτου Σερβίων και Κοζάνης (Διονυσίου Ψαριανού), Οίκοδομή Β', 

1959, 273 - 313-1-πίν. ια'. 

Β'-ΛΟΓΙΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ 

ΑΒΟΥΡΗ Σπ. ν. Έγκώμιον είς "Άγ. Γρηγόριον τον Παλαμάν υπό τοΰ ιεροκήρυκας 

κής Μ. Εκκλησίας Ίωάσαφ Κορνηλίου, π.τ. Γ.Π., 148-156. 

Αποςτολικης Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος. Μηναϊον Όκτωβρίου, 

Άάήναι 1960, 191. 

— Τριώδιον κστανυκτικόν, ΆΟήναι 1960, 477. 

ΒΑΚΑΓνΟΡΟι,οδ Α. Ε, Βίο Ργ&§^6 άοΓ ΟΐΕΐιΙ>^θΓ(ϋ£ΐ?:6ίί άοΓ « ΕείοΗοιίΓεάβ βιαί I,. 

ΝοΙαταε» νοη ^ο)1&ηη68 Μοεοΐιοδ, ΒΖ, 1959, 13-21. 

Δελιαλη ν. π. ή διαθήκη τοΰ οσίου Νικάνορος τοΰ Θεσσαλονικέως, Μακεδονικά 

Α', 1955- 1960, 416-425. 

ΒΕΝΧΑΚΕ3 Β. Ε. Νοιιη μηοάίοΓίο Η5Ίηηοη άοδ ^ο113ιηη€β Κγρειπδδίοίοδ, Α. XI 

Β.-Κ., Μΰηοΐιεη 1960, 101 - 106-|-πίν. άρ. VIII. 

Ευσέβιος Καισαρείας, τόμοι 1-3, Άθήναι 1960. "Έκδοσις Άποστολ. Διακονίας 

τής Εκκλησίας τής Ελλάδος — Πατέρες τής Εκκλησίας, τόμοι ΚΓ' 412, 

ΚΔ' 326, ΚΕ’ 442. 
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ΖαχαρΙΑΔΟΥ ΕΛ. Α. Τό χρονικό των Τούρκων Σουλτάνιον (τοΰ Βαρβερινοΰ ελλ. 

κώδικα 111) και τό ιταλικό του πρότυπο, Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 

Θεσσαλονίκη 1960, 95. 

ΖοΚΑδ Θ. Τη. ΑΙ τελευταΐαι προ τής Άλώσεως δημηγορίαι τοΰ Μωάμεθ^ καΐ τοΰ 

Παλαιολόγου, Α. XI Β.-Κ., ΜΰηοΕδη 1960, 679 -682. 

ΘΕΟΧΑΡΙΔΟΥ Γ. I. Τέσσαρε; Βυζαντινοί καθολικοί κριταί λανΟανοντες έν Βυζαν- 

τινφ γνωστφ κειμένφ, Μακεδονικά Δ', 1955-1960, 495 - δΟΟ. 

ΐΣ,ΐΑϋου - Ηεμμεκοινοεκ Β. ΙνΆιιΠιεηίίοίΐό δροτσάΐςμο άο ΓΕρΚτοιη 

Α. XI Β.-Κ., Μηηοΐιεη 1960, 232-236. 

— Ε’επϊεοηιίοη άε Βαΐπί ΒέιηέίΓίαδ ρατ Ιεαη Ατοΐαενέςτιε άβ ΤΚοδδ&Ιοηίς^υε, 

ΒΕΠ;3.η Βΐαάϊβδ, 1960, 49 - 156. 

Ιςαακ του ΣυΡΟΥ. "Απαντα τά εύρεΟέντα Ασκητικά, Άθήναι 1960, 8ον, 430. 

Καββαδα Στέφανου. Διορθωτικά Άδαμαντίου Κοραή είς τήν Λέξεων Συναγωγήν 

τοΰ Φωτίου, Είς μνήμην Κ. Άμάντου, 285-298. 

ΚΟΛΙΑ Γ. Τ. Επιστολή τοΰ μητροπολίτου Τιμοθέου προς τον πάπαν Πΐον Ε' (1572), 

Είς μνήμην Κ. Άμάντου, 391-412. 

ΚΟΜΙΝΗ Α©. Δ. Γρηγόριος Πάρδος, Μητροπολίτης ΚορίνΟου καί τό έργον αύτοϋ, 

Ρώμη-Άθήναι 1960, 8®ν, ια’-)-150. 

— Παρατηρήσεις είς τούς χρησμούς Λέοντος του Σοφοΰ, ΕΕΒΣ Λ’, 1960, 398 - 412. 

ΚοΜίΝΙδ Α. Ρ^οίο άΐ Μοηεπι1)μ3ία, ΒγζαηΙΐοιι XXIX - XXX ( 1959-1960), 

231 ■ 248. 
— Γρηγορίου του Κορινθίου εξηγήσεις εις τούς Ιερούς λειτουργικούς κανόνας 

Ίωάννου τοΰ Δαμασκηνού και Κοσμά τοΰ ΜελφδοΟ, Α, ΧΙΒ. Κ., Μϋηοΐιεη 

1960, 248-253. 

ΚκιΑΕΑδ ΕΜΜΑΝυΕί.. Βίε ΒεδοπάετΗοΙΙεπ (Ιετ Ιβίζίεη Ρετΐοάθ άβΓ ιπΐίΙβΙ&ΙΐβΓ- 

Ιΐοΐιβη ^ΓΪθοΙιίδεΗεη ΚίΙεΓβΐτΐΓ, ^όΒ^ VIII, 1959, 69-85. 

ΚΩΝΣΤΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Σ. Ό Σπυρίδων *Ι, Τρικούπης ύμνογράφος, ΝΕ ΛΔ', 1960, 

152 -154. 

ΛαμΨΙΔΟΥ Οδ. Μιχαήλ τοΰ Παναρέτου περί των Κομνηνών, ΑΠ ΚΒ , 1958, 5 - 128. 

— Σύμμεικτα είς τό Χρονικόν Μιχαήλ τοΰ Παναρέτου, ΑΠ ΚΓ', 1959, 39-54. 

ΛαΟΥΡΔΑ Βας. Βυζαντινά και Μεταβυζαντινά εγκώμια είς τον "Αγιον Δημήτριον, 

Μακεδονικά Δ', 1955-1960, 47 -162. 

— Ή κλασσική φιλολογία είς τήν Θεσσαλονίκην κατά τον δέκατον τέταρτον 

αΙώνα, Θεσσαλονίκη 1960, δ^'^, 23. 

ΠΑΟϋΚΗΑδ Β. - \νΕ5ΓΕΚίΝΕ Κ. Ο. δεΙιοΙίΕ Ατείάεΐδ ίπ νΐηάοΒ. ΡΜΙ. Ογ. 314, 

•Ελληνικά ΙΖ', 1960, 105-131. 

Μαλλιαρού ΙαΚ. Δ. Νικοδήμου τοΰ Αγιορείτου «Κανών παρακλητικός εις τον Μέ- 

γαν 'Ιωάννην τον Χρυσόστομον > έκ χειρογράφου τής έν Νάξφ Μονής τοΰ 

Ίωάννου τοΰ Χρυσοστόμου, Άθήναι 1960, 26. 

Μελετίου Πήγα, *Η θεία λειτουργία τοΰ Αγίου Μάρκου (έκ χφ. τής Πατριαρχ, 

Βιβλιοθήκης Αλεξάνδρειάς, άρ. 173/36), Άνάλεκτα 9, 1960, 6'34+πίν. 1. 

ΜΕΐ-ΕΧίοδ ΡιοΑδ. ϋη «ιη^δίεΓθ » βη Ι&Ιίπ ίπέάίΐ άη ΧνΠ“ε βΐέοΐβ (Βίΐ)1ίοί;1ΐ0ς.ιιβ 

ΡαΐΓίείΓε&Ιε όΆΙεχΕπάτιε, ΜαηιαδεηΙ 366 ),Άνάλεκτα 9, 1960, 3 - 5-|-πίν. 1. 

ΜεΡΑΚΛΗ ΜιΧ. γ. ΚριτικαΙ παρατηρήσεις έπΙ Βυζαντινών κειμένων, Νέον Άθή- 

ναιον Γ, 1958- 1960, 46- 60. 

ΜερεΝΤΙΤΟΥ ΚωνςΤ. [Ω. Υπερφυής διάβασις θαλασσών καΐ ποταμών: Α έν τή 

αρχαίο· Ίσραηλιτική καί Β' έν τή Κλασσική Γραμματεία, Άθήναι 1961, 

8ον^ 100. Τό Α’ μέρος και έν Θεολογίας ΛΑ', 1960, 580 - 607. 
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Μερεντιτου Κωνςτ. Ιω. 'Ο Ιουδαίος λόγιος Άρτάπανος και τό εργον αύτοί5, 

ΕΕΒΣ Λ', 1960, 281-350. 

Ξυδη Θεόδωρου. «Ληστήν τοΰ Παραδείσου πολίτην προαπειργάσω » (*Η πρόθεσις 

προ εί-ς τό προαπεργάζομαι καί εις άλλας λε'ξεις τής Βυζαντινής Ύμνογρα- 

φίας), ΝΕ ΛΑ', 1960. 1216 -1221. 

Παναγιωτακη Νικολάου Μ. Θεοδόσιος ό Διάκονος καί τό ποίημα αύτοΰ * *Άλω- 

σι; τής Κρήτης», Ηράκλειον 1960, 8»^, 191. 

Παςχου π. Β. Τό Γεροντικόν, ήτοι άποφ&εγματα Άγιων Γερόντων ( μετά εισαγω¬ 

γής Θεοκλήτου Διονυσιάτου), ’Α6·ήναι 1960, 8ον, ις'+ί67. 

ΠατριαΡΧΕΙΟΝ Αλεξάνδρειάς. *Η 0-εία λειτουργία τοΰ Άγιου Μάρκου, Αλεξάν¬ 

δρεια 1960, 34. 

Πατρινελη X, Γ. Νόθα, άνήπαρκτα και συγχεόμενα προς άλληλα έργα του Μιχαήλ 

Αποστόλη, ΕΕΒΣ Λ’, 1960, 2(β-213. 

Πετρη Πέτρου Π. Νικολάου Μαλαξοΰ Ανέκδοτος θρηνητικός κανών επί τή άλώ- 

σει τοΰ Ναυπλίου (1540), ΕΜΑ 8/9, 1958- 1959, 57 -62. 

— Νικόλαος Μαλαξός πρωτοπαπάς Ναυπλίου, Πελ. Γ'-Δ’, 1958 -1959,348-375. 

Σκουβαρα Βαγγέλη, Τό ίιμνογραφικό έργο του ’Αλεξ. Παπαδιαμάντη καΐ τοΰ Άλεξ. 

Μωραϊτίδη ( μέ ανέκδοτα φιλολογικά και μουσικά κείμενα), ΑΕΜ Ζ', 1960, 

162 - 272. 

Σοφοκλεους Θ. Α. Μερικά περίεργα Θεοτοκία, Φιλολογική Κύπρος 1960, 59-69. 

Σταμα π. Γ. Γρηγορίου τοΰ Θεοίιόγου καΐ Ίωάννου τοΰ Χρυσοστόμου : Παραινέ¬ 

σεις προς Όλυμπιάδα (εΙσαγωγή - νεοελληνική άπόδοσνς - σχόλια ), Άθή- 

ναι 1960. 

Συνδικα - ΛαΟΥΡΔΑ ΛουϊΖΑΣ. ’Εγκώμιον είς τον αρχιεπίσκοπον Θεσσαλονίκης Γα¬ 

βριήλ, Μακεδονικά Δ', 1955 - 1960, 352 - 370. 

Τιμοθέου Μαρωνείας. Τιμοθέου Αγίου Αποστόλου ίερά ακολουθία, Άθηναι 
1960, 28. 

ΤΟΜΑΔΑΚΗ Ν. Β. Ή Βυζαντινή Φιλολογία. Άπό τής ιστορικής έρεύνης είς την 

αισθητικήν ερμηνείαν, ΕΕΦΣΠΑ 1959- 1960, 385 - 407, 

— Οί λόγιοι τοΰ Δεσποτάτου τής Ηπείρου ( Εταιρεία Ηπειρωτικών Μελετών ), 

'Ιϋίάννινα 1960, 19. 

ΤοΜΑΟΑΚΙβ ΝΚΟΙ,Αδ Β. 1,3. {ΐΙοΙο^ΙΑ ΐΐίζΑΠίίΠΑ : άδΐΐο. ΠΟβΓΟΑ δΙΟΓΙΟα αΠ’ίηΙεΓ- 
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(1704), Κρ.Χρ. ΙΔ', 1960, 69- 101. 
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122 - 127. 
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ΕΙΔΗΣΕΙΣ 

το ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΝ ΜΟΥΣΕΙΟΝ 

Άπό τοΰ ’Ιοννίου τοϋ 1960 τήν Διε-ύί^υνσιν τοϋ Βυζαντινού Μουσείου άνέλαβεν 

ό κ. Έμμ. Χατζηδάκης, τού Ιδρυτοϋ και έπΙ μακρά ειη διατελέσαντος Διευθυντου 

αΰτοϋ κ. Γ. Σωτηρίου παραμείναντος ώς Επιτίμου ΔιευΟυντοΟ. 

Κατά τό έτος 1960 τό Μουσεΐον έπλ,ουτίσθ·η διά των κάτωθΊ άντικειμένων: 

1} *Εκ δωρεών είσήλθ'ον είς τό Μουσεΐον εικόνες καί έτερα δευτερευοόοης ση· 

μασίσς αντικείμενα. 

2 ) Έ| άνοράς τό Μουσεΐον άιτέκτησεν άζιόλογα αντικείμενα: 

α) Χειρόγραιρον κώδικα περιέχοντα τό Ψαλτήριον μέ έπίτιτλα και κεφαλαία 

γράμματα έγχρωμα καΐ κεχρυσωμένα. Φέρει υπογραφήν τού γνωστού γραφέως τοΰ 17ον 

αί. Λουκά Ούγγροβλαχίας. 

β ) ΕΙκόνα Αρχαγγέλου 15ον «Ι. 

γ) Εικόνα Αγίας Μαρίνης 16“^ αΐ., κρητικής σχολής, 

δ) Φύλλον τριπτυχου άμφιπροσώπου, κρητικής επίσης σχολής, 

ε) Μεγάλην εΙκόνα τοΰ Αγίου Γεωργίου τοΰ έτους 1624, τέχνης χαρακτηριστι¬ 

κής τής Β. Ελλάδος. 

ς) Σταυρόν έκτυπον μετάλλινον, 10ον-ΐ2ου σί. 

ζ) ΕΙκόνα Γενεσίου τής Θεοτόκου, ανατολικού χορακτήρος, μέ τήν υπογραφήν 

« ΧεΙρ Θεοφίλου Φυτυάνου, πρωτοσυγκέλου Χαλδίας .αψπα'> (1781). 

3 ) ΕΙς τό έργαστήριον συντηρήσεως εικόνων τοΰ Μουσείου Ιγιναν έργασίαι 

καθαρισμού και στερεώσειος βυζαντινών εικόνων, έκ των οποίων σημειοΰμεν: 

α ) Εικόνα Θεοτόκου 'Οδηγητρίας τοΰ 14°^ αΐ., άριθ. 100. 

β) ΕΙκόνα Φιλοξενίας τού Αβραάμ Ιδ©·» αί., άριθ. 90. 

γ) Εικόνα τής Άγιας Μαρίνης, άριθ. 85. 

δ) Κοπτικάς είκόνσς. 

4) Κατά τό λήξαν έτος έγένοντο έν τφ Βυζαντινφ Μουσείιρ αί κάτωθι ανακοι¬ 

νώσεις υπό μελών τής Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας ι 

α) *0 κ. Μ. Χατζηδάκης ώμίλησε περί των εικόνων τοΰ αί. 

β ) *0 κ. Π. Λαζαρίδης διά τήν Επισκοπήν τοϋ Δαμαλδ. 

γ) Ή κ. Μ. Σωτηρίου διά τόν Βυζαντινόν ναόν τής Μονής Πετράκη. 

δ) *0 κ. Θ. Ξύδης διά τά απολυτίκια τοΰ εορτολογίου, 

ε ) Ό κ. Α. Όρλάνδος διά τά χαράγματα τοΰ Παρθενώνας, 

ς) Ό κ, Φ. Κόντογλου περί τής συγχρόνου αγιογραφίας Βυζαντινής τεχνο¬ 

τροπίας. 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΕΩΣ 

ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ 

Δ'- Μάνη *Οοίου Αον>*ά. 

1. Έξηκολούθησε και κατά τό 1960 ή δαπάναις τής Αρχαιολογικής “Εταιρείας 

καΐ τή έπιβλέψει τοΰ Διευθυντοϋ τής Άναστηλώσεως Ε, Στίκα καΐ τοΰ Άρχιτέκτονος 

X. Μπούρα, στερέωσις και ό καθαρισμός των ψηφιδωτών του καθολικού τής Μονής 

Όσιου Λουκά. 
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2. Έξηκολούθησε επίσης εφέτος ή στερέωσις τής όρθομαρμαρώσεως τού καθο¬ 

λικού καί μάλιστα είς τόν νάρθηκα αυτού. Σχεδόν όλόκληρος ή νοτία π?>.ευρά τοΰ 

δυτικού τοίχου, καί τμήμα τής βόρειας, έστερεώθη έκ νέου, άφοΟ άφηρέθησαν 

παλαιά σιδηρά στηρίγματα, και συμπληρώματα έ| αμμοκονιαμάτων. Εις ωρισμενα 

σημεία, έγένοντο συμπληρώσεις διά νέων μαρμάρων Μαραθώνος και Ερέτριας, 

όμοιων πρός τά παλαιά. Έγένοντο επίσης στερεώσεις και συμπληρώσεις εις το τοξον 

τοΰ άρκοσολίου τού νάρθηκος. 

ΕΙς τόν κυρίως ναόν, έστερεώθησαν τά μάρμαρα τής επενδυσειυς, εις το βόρειόν 

σταυροθόλιον, κάτοιθι τής πσραστάσεως τοΰ “Οσίου Λουκά. 

3. Έγένετο επίσης, εις τό καθολικόν τού “Οσίου Λουκά άποκαταστασις των 

μαρμαρίνιον δαπέδων, κυρίως είς τόν νάρθηκα, τό πρός Νότον παρεκκλησιον, και 

έστερειόθη διά παλαιών μαρμάρινων πλακών ή προ τοΰ ναοΰ τής Παναγίας στοά, 

άφαιρεθέντων των άντιαισθητικωτάτων πλακιδίων. Κατά τάς εργασίας τής νέας στρώ¬ 

σεως άπεκαλύφθησαν δύο ύπόγειοι χώροι, κενοί θολοσκεπεΐς, διαστάσεων 1,25x1,85 

και 1,18x1,98. “Όμοιος κενός θολοσκεπής θάλαμος, διαστάσεων 2,28x1,75 άνευρεθη 

κάτωθεν τοΰ νοτίου τμήματος τοΰ νάρθηκος τοϋ καθολικού. Οί υπόγειοι αυτοί χώροι 

καΐ είς τάς δύο περιπτώσεις, άφου άπετυπώθησαν καί έφωτογρσφήθησαν, έκλείσθη- 

σαν εκ νέου, τής εισόδου των καλυφθείσης διά πλακών. 

4. Είς τό καθολικόν επίσης, διηνοίχθη έν ακόμη έκ τών κτισμένων παραθύρων. 

Πρόκειται διά τό μέγα δίλοβον παράθυρον τής νοτίας πλευράς παρα το Ν.Α. δκρον 

τοΰ κτηρίου. Μετά τήν άποτύπωσιν και τήν φωτογράφησιν, καθηρέθη ή μεταγενέστερα 

τοιχοποιία, άνευρέθησαν σαφέστατα ίχνη τών θωρακίων, τών μαρμάρινων πλαισίων 

τών υαλοστασίων, και τών γυψίνων φεγγιτών του, καΐ ούιω μετά σχετικής βεβαιοτη- 

τος, κατεσκευάσθησαν καί ετοποθετήθησαν νέα. Νέοι επίσης φεγγΐται εκ λευκοΰ σι- 

μέντου, κατ* άπομίμησιν τών παλαιών γυψίνων έτοποθετηθησαν είς τό μεγάλον τρί- 

λοβον άνοιγμα πρός βορράν. “Εγένετο επίσης εργασία συναρμολογήσεως καΐ συγκολ- 

λήσεως τμημάτων Ινός άνευρεθέντος γυψίνου φεγγίτου, διά να τοποθετηθή ουτος εις 

τό μέλλον εις τό Μουσεΐον, άποκλειομένης τής έπανατοποθετήσεώς του, είς τήν αρχι¬ 

κήν του θέσιν, λόγφ τής κακής καταστάσεως είς τήν οποίαν εύρίσκεται. 

5. Κατά τό παρελθόν έτος, έτοποθετηθησαν ακόμη δύο νέαι δρύΐναι θύραι εις 

άντικατάστασιν παλαιοτέρων άντισισθητικό)ν, τής βόρειας και νοτιάς εξοδου τοΰ καθο- 

λικοΰ. Αι θύραι κατεσκευάσθησαν τελείως άπλαϊ, άνευ ούδεμιάς διακοσμησεως. 

6. Εις τό θύρωμα τής κυρίας εισόδου, έκ τοΰ νάρθηκος εϊς τόν ναόν, αριστερά 

τφ είσερχομένφ, τμήμα τοΰ ορθοστάτου εΐχεν άντικατασταθή υπό μαρμάρου σκοτεινού 

πρασίνου χρώματος φέροντος κυμάτια. Τό μάρμαρον τοΰτο άφηρέθη και θά Ικτεθή 

εις τό Μουσεΐον, συνεπληρώθη δέ τό θύρωμα διά νέου τεμαχίου. 

7. Έξηκολούθησε και εφέτος ή συγκόλλησις καί συναρμογή θραυσμάτων γλυ¬ 

πτών, τά όποια θά εκτεθούν είς τό μουσεΐον. Άποκατεστάθησαν θωράκια, τμήματα 

κοσμητών, τράπεζαι κ.τ.λ. 

8. ΕΙς τήν βυζαντινήν τράπεζαν κατεσκευάσθη έ| ώπλισμένου σκυροδέματος τό 

πάτωμα, και οΰτω έσχεγάσθη δ υπόγειος χώρος. “Η κατασκευή εγένετο δοκιδωτη κατά 

τρόπον ώστε έκ τών κάτω νά φαίνεται δτι τό πάτωμα εϊναι ξυλινον. Προς τοΰτο οι 

ξυλότυποι κατεσκευάσθησαν έκ νέας ξυλείας, μετά μεγίστης προσοχής, επετευχθη δε 

ή άκοτύπωσις τών ίνών τοΰ ξύλου επί τών έκ σκυροδέματος δοχιδων. 

Έκ τών άνω, τό πάτωμα θά επιστρωθή διά ξυλίνου δαπέδου μετά τήν στέγσ- 

σιν τής Τραπέζης, 

Είς τό υπόγειον τοΰ κτηρίου, κατεσκευάσθη δάπεδον έκ σιμεντοκονίας κατ’ άπο- 

μίμησιν κουρασανιού. 
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9. Δυο “νεώτερα κελλία ττίς Μονής κατεδαφίσΟ'ησαν ώς ετοιμόρροπα και επικίν¬ 

δυνα, "Εν έ| αυτών ευρίσκετο προς βορράν τοϋ κωδωνοστασίου, καί άπέκρυπτε τμήμα 

τής βάσεως του, ήτο δέ κατεσκευασμένον κατά τό π?ν8Ϊστον έκ ξύλινων πήχεων (μπα¬ 

γδάτι). Τό ετερον ήτο προς νότον τής πλατείας άνατολικώς των ναών, εφερε δέ με- 

γά?^α ρήγματα. Τούτου κατεδσφίσθ-η μόνον ό όροφος. 

Είς τά άναστηλούμενα κελλία τής ανατολικής πτέρυγος κατεσκευάσθησαν τά 

σταυροθόλια, και τό πάτωμα τοΰ πρώτου ορόφου ε| ωπλισμένου σκυροδέματος. Ωσαύ¬ 

τως διεμορφο^θη καΐ άπακατεστάθη 6 παλαιός πυλών τής Μονής. 

10. Δαπάναΐζ τοΰ Ελληνικού ^Οργανισμού Τουρισμού, τέλος, εγινε ή πλακό- 

στρωσις και ή δενδροφύτευσις τής εξωτερικής πλατείας τής Μονής καί διηνοίχθη νέα 

πρόσβασις πρός την πσλαιάν είσοδον όνευ βαθμίδων, διά την καλυτέραν εξυπηρέτη- 

σιν των επισκεπτών. Κατεσκευάσθη ακόμη νέος άναλημματικός τοίχος πρός νότον 
τής εξωτερικής πλατείας τής Μονής, 

Β' - “Αγίος Νικόλαος < ατά Καμπιά ». 

Δαπάναις τής Αρχαιολογικής Εταιρείας έγένοντο εργασίαι, στερεώσεως καΐ 

άποκαταστάσεως, είς τον βυζαντινόν ναόν τοΰ Αγίου Νικολάου «στα Καμπιά», μνη¬ 

μείου εκ τών σημαντικωτέρων έν Έλλάδι. 

1. *Η πρώτη έκτελεσθεϊσα εργασία, ήτο ή άνακεράμωσις τοΰ ναοΟ. ΑΙ παλαιαΐ 

κέραμοι τών στεγών εΐχον καταστραφή έ| ολοκλήρου έκ τοΰ παγετού και τοΰ άνεμου, 

Έπί τής στέγης είχον άναπτυχθή φυτά, και τά όμβρια ύδατα προεκάλουν διάβρωσιν 
τών θ·όλων καί τών τοίχων. 

Αί παλαιαΐ κέραμοι άφηρέ·θησαν καΐ έτοποθετήθησαν, δι’ Ισχυράς σιμεντοκο- 

νίας νέαι, άφοΰ προιιγουμένως εξησφαλίσθη ή στέγασις τών θόλων καί άφηρέθ'ησαν 
τά έπ* αύτών χώματα. 

Προ τής τοποθετήσεοις τών κεράμων συνεπληρώθη καί ή κορνίζα τοϋ ναοΰ, ή 

οποία είς ολίγα μόνον σημεία έσώζετο.'Η κορνίζα αυτή, λοξότμητος, ήτο κστεσκευα- 

σμένη έκ πωρολίθ-ου, εις τά παλαιότερα δε σχέδια τών δοΐιυΐζ καΐ Βδπείε^ σημειοΰ- 

ται ώς ύπάρχουσα. 

2. Μετά τάς εργασίας είς την στέγην, έτοποθ-ετήθησαν νέα διαφράγματα τών 

παραθ-ύρων, έκ λευκού σιμέντου, κατ* άπομίμησιν τών παλαιών σωζομένων γύψινων. 

Είναι προφανές δτι ταΰτα δέν ήσαν τά άρχικώς κατασκευασθέντα εις τον ναόν, άλλα 

μεταγενέστερα, πιθανώς τής Τουρκοκρατίας. 

3. Τά πρός Β. καί Ν. μεγάλα τρίλοβα ανοίγματα τοΰ ναοϋ, ήσαν κατά τό μέγι- 

στον μέρος των κτισμένα διά λιθοδομής προφανόίς μεταγενεοτέρας.Άφου εγινε προσε¬ 

κτική καταμέτρηοις καί φωτογράφισις, κατεδαφίσθη ή λιθ·οδομή. 

Κατά χώραν έσώζετο ακόμη μία βάσις θωρακίου, είς τό βόρειον άνοιγμα. ΕΙς 

τούς κιονίσκους εξ άλλου και τάς παραστάδος τών τοίχων ήσαν σαφή τά ίχνη τών 
θωρακίων καΐ τών έπιστέψεοίν των. 

Τό ύψος τής βάσεως ήτο 0,24 μ. τοΰ κυρίως θωρακίου 1,06 μ. καΐ τής έπιστέ- 

ψεώς του 0,19 μ. Άπό τοΰ νι1»ους τής έπιστέψεως καΐ άνω, ήρχιξεν ό γύψινος 
φεγγίτης. 

Κατόπιν προσεκτικής έρεύνης, άνευρέθη μεταξύ τών λίθων πού άπετέλουν την 

νεωτέραν στρδίσιν τοΰ ίεροΰ, μέγα τμήμα τοΰ ενός έκ τών τεσσάρων θωρακίων. Τό 

πλάτος του (59,7 μ.) καί τά πάχος του (11 μ.) συνέπιπτον απολύτως μέ τά άνευρε- 

θέντσ ίχνη. Τό θωράκιον ήτο χρώματος γκρίζου, μάλλον έκ μαρμάρου Μαραθώνος, 

ή έπίοτεψίς του δέ ήτο συμφυής πρός αυτό. Έπι τή βάσει τοΰ άνευρεθέντος, τό 

όποιον συμπληρωθέν έτοποθετήθη, έγένετο ή κατασκευή καί τών υπολοίπων τριών. 

Κατόπιν συνεπληροίθη, τό άνω μέρος τοΰ θυρώματος τοΰ νοτίου ανοίγματος. 

Τούτο, ώς καν τό σωζόμενον βόρειον ήτο έκ λευκού μαρμάρου καί έφερε κυμάτια. 

Τό άνωθεν αύτοΰ κορνίζωμα ήτο άπλοΰν λοξόχμητον, καί έφερε κοσμήματα. Τό νέον 

κατασκευασθέν έμεινε άκόσμητον, άλλα κατά τά άλλα έγινεν δμοιον μέ τό βόρειον. 

Τέλος είς τά άποκατασταθέντα τρίλοβα ανοίγματα έτοποθετηθησαν δρυΐναι θύ* 

ραι, άπλουστάτης μορφής άνευ ούδεμιάς διακοσμήσεως. 
Διά τήν όλοκλήρωσιν τής άποκαταστάσεως τοΰ μνημείου, άπαιτοΰνται είσέτι 

πολλαι εργασίαι. 

Γ' - Ναός της Μεναμορψώατ:οος τον 2ύ3τί}ρος 'Αμφίααης. 

Είς τόν έν Άμφίσσχ) σημαντικώτατον βυζαντινόν ναόν τοΰ 2ωτήρος, έξετελέ- 

σθησαν εργασίαι στερεώσεως και συντηρήσεως. 

*Η στέγη δέν διετήρει τήν αρχικήν μορφήν της, κυρίως είς τον ναρθηκα, και 

αί κέραμοι είχον θραυσθή. μέ αποτέλεσμα νά είσέρχωνται υδστσ τής βροχής. 

Άφηρέθησαν κατ’ άρχήν αί κέραμοι καί τά διάφορα χώματα μέ τά οποία έγέ¬ 

νετο ή διαμόρφωσις τών κλίσεων, καί έστεγανώθησαν οι υποκείμενοι θολοί, κατόπιν 

δέ διά κισσήρεως, έγινε νέα μόρφωσις τής στέγης, και τέλος ή άνακεράμωσις. Προη¬ 

γουμένως είχον άποκαταστσθή αί είς πολλά σημεία ελλείπεις οδοντωται ταινιαι. Ο 

τροΰλλος επίσης απέκτησε τήν άρχικήν του δψιν, αφσιρεθεισών τών μεταγενέστερων 

προσθηκών του. 

Είς τήν άνατολικήν πλευράν άφηρέθη μεταγενέστερα αντιαισθητική άντηρίς, 

άφοΰ προηγήθη στερεωσις τοΰ τοίχου. 

Εις τήν πρόσοψιν εγινεν άποκατάστασις τών μονολόβων παραθύρων καί τών 

τόξων τής θύρας. 

Είς τάς θύρας άποκατεστάθησαν τά κατεστραμμένα ξύλινα υπέρθυρα, διά νέων 

δρύινων άκριβώς ώς τά παλαιό. 

Τέλος έγένετο στεγάνωσις τών θεμελίων περιμετρικώς τοΰ ναοϋ. 

Θά κατασκευασθοΰν νέαι δρύΐναι θύραι και μεταλλικά υαλοστάσια. 

Δ' - 'Ολνμηιώτιασα της Ελασσόνας. 

Εις τό καθολικόν τής Μονής τής Όλυμπιωτίσσης έγένοντο έπίσης εργασίαι στε¬ 

ρεώσεως και συντηρήσεως. 

Εις τάς στέγας λόγφ τής προσθήκης χωμάτων καί αδρανών ουσιών, αί κλίσεις 

είχον γίνει μεγαλύτεραι και αΐ καμπύλαι τών αετωμάτων καΐ τών τυμπάνων είχον 

τελείως παρσμορφωθή. Άπό τάς τεθραυσμένας κεράμους τά όμβρια ΰδατα διήρχοντο 

εντός τοΰ μνημείου και κυρίως είς τόν ναρθηκα κατέστρεφον τάς άξιολογωτατας τοι¬ 

χογραφίας. 

Καί εδώ άφηρέθησαν αί κέραμοι, καί τά υποκείμενα χώματα καί έστεφανώθη- 

σαν οί θόλοι. Κατόπιν έγένετο ή νέα διαμόρφωσις τών στεγών, βάσει σωζομένων 

Ιχνών, είς τάς ποδιάς τών παραθύρων, καί άλλων στοιχείων, αφού προηγουμένως 

άποκατεστάθησαν κατεστραμμέναι οδοντωται ταινίαι. 

Διά τήν άνακεράμωσιν έγένετο χρήσις χιών παλαιών κεράμων τοΰ μνημείου οπού 

ήτο δυνατόν. 

Άποκατεστάθη έπίσης είς λεπτός, έκ πλίνθων, κιονίσκος, είς τόν τροΰλλον, ό 

όποιος είχε καταστραφή κατά τά τελευταία ετη. 
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Ή ώραιοτστη ξυλόγλυπτος "δύρα του νσοΰ, έπροστατεύ·^ από τάς φθοράς έκ 
των καιρικών μεταβολών διά τής κατασκευής νέων εξωτερικών δρύινων φύλλων. 

Διά την όλοκλήρωσιν τής άποκαταστάσεως τοΰ ωραιότατου αΰτοΰ μνημείου άπαι- 
τοδνται εΐσέτι πλεϊσται έργασίαι. 

Ε' Αγιος Σσζνρίϋνν "Ανω Εαρδαμνληζ, Μεσσηνίας. 

Εις τον Ιν Καρδαμΰλη ναόν τοΰ Άγιου Σπυρίδωνος (βλ. Ε. ΤΓ&ηιιαίΓ, ΤΒβ 
0ΐ:ιΐΓ0ΐΐ63 οί Ιίιε λνοδίοιπ Μαπΐ, Β.8.Α. νοί. XV, 1908-1909 ρ1. Χνπ, XII. σ. 
204) τό άξιολογώτατον κωδωνοστάσιον, τό κοσμουμενον μέ ανάγλυφα έπΙ πωρόλιθων 
ήτο έτοιμόρροπον, άπειλουμένης τής πλήρους καταστροφής του, και επικίνδυνον διά 
την ασφάλειαν των περίοικων. 

Άφοΰ άπετυπώθη καΐ Ιφωτογραφήθη έπιμελώς τό μνημεϊον, εγένετο άρίθμησις 
των πωρόλιθων καΐ κατόπιν τή βοήθεια είδικοΰ Ικριώματος διάλυσίς του, μέχρι τοΰ 
ημίσεος τοΰ πρώτου ορόφου του. Σημειωτέον δτι οί πωρόλιθοι δεν ήσαν συνδεδεμέ- 
νοι δι' ισχυρού κονιάματος, αλλά διά σιδηρών ράβδων, αΐ όποϊαι είχον καταστροφή 
πλήρως έκ τής σκωρίας. 

Κατόπιν έγενετο ή έπανατοποθέτησις των πωρολίθων, κατά διαστήματα δέ κατε- 
σκευάσθησαν άφανεϊς δοκοί περιμετρικώς, έξ ώπλισμένου σκυροδέματος είς τρόπον 
ώστε ή δλη κατασκευή νά είναι ίσχυροτάτη, χωρίς νά γίντι ή παραμικρά άλλοίωσις 
τής δψεως τοΰ μνημείου. 

Έγενετο επίσης άνακεράμωσις τής κόγχης τοΰ 'ΙεροΟ. 

5” -Ναός της Κοιμήσεως τής Θεοτόκον είς Χώνικα τής ΆργοΧίόος. 

Εις τόν Ιν Χώνικα βυζαντινόν ναόν δαπάνσις τής Αρχαιολογικής Εταιρείας 
έγένετο ή άποκατάστασις τής βόρειας καΐ τής νοτίας θΰρας του νάρθηκας. Αι θύραι 
ησαν εκτισμέναι καθ’ δλον τό ύψος των μεταγενεστερως δι’ άργολιθοδομής, έξωτερι* 
κώς δέ, δεν ήτο έμφανές τό πλάτος των, διότι εΐχον καταστροφή καΐ αΐ παραστάδες. 

Μετά από φωτογράφησιν καί. καταμέτρησιν έγένετο ή καθαίρεσις τής λιθοδομής 
καί έσωτερικώς έπιστοποιήθη τό πλάτος των θυρών. Κατόπιν συνεπληρώθησαν αί 
παραστάδες, και τά εσωτερικά εκ πλίνθων τόξα, των όποιων ίχνη ευτυχώς έσώζοντο, 

Τά υπέρθυρα κατεσκευάσθησαν έξ ξυλείας δρυός. Αί μικρού πλάτους σωζόμ.8ναι 
ύποδοχαί, δεικνύουν δτι και άλλοτε τά ύπέρθυρα ήσαν ξύλινα. 

Ζ' - Άγια Τριάς Γονόίου. 

Εις τόν ήμιερειπωμένον μεταβυζαντινόν ναόν τής Αγίας Τριάδος, είς τό Γουδί, 
έγινεν πλήρης άναστήλωσις τών κατεστραμμένων στεγών. 

Κατεσκευάσθη ή πλακόστρωσις, είς τό εσωτερικόν τοΰ νσοΰ, διά παλαιών μαρ¬ 
μάρινων πλακών, συνεπληρώθησαν εσωτερικά επιχρίσματα, Ιτοποθετήθησαν μεταλ¬ 
λικά παράθυρα, καΐ δρύινη θύρα εις την είσοδον και πλήρης στερέωσις καί άρμο- 
λόγησις τών εξωτερικών τοίχων. 

Η ~ Σοοτήρας τον Λνκοδήμον (Ρωσική Εκκλησία). 

Είς τόν έν Άθήνσις οκταγωνικόν ναόν τής Σωτήρας τοΰ Λυκοδήμου, εγινε νέα 
διαμόρφωσις είς τάς εισόδους τοΰ υπογείου χώρου. 

Ή εσωτερική κλϊμαξ κατεσκευάσθη περισσότερον άνετος καί Ιτοποθετήθησαν 
νέαι θύραι. 

Επίσης έγένετο ΙπΙκτασις τοΰ ηλεκτρικού δικτύου, διά τόν φωτισμόν τών 
υπογείων χώρων. 

Θ'-Μονή Άγιου Ίωάννου τοΰ Κννηγον. 

Είς την έπΙ τοΰ 'Υμηττοΰ βυζαντινήν μονήν τοΰ Αγίου ’Ιωαννου τοΰ Κυνηγοΰ 
έξετελέσθη μέρος τών προγραμματισθεισών εργασιών διά τήν διαμόρφωσιν καί στε- 

ρέωσιν αυτής. 
Έκρημνίσθησαν τινά έκ τών νεωτέρων κτισμάτων εντός τοΰ περιβόλου, και 

Ιγινε γενική διευθέτησις τοΰ χώρου. 
Εις τό καθολικόν, εγένετο και εδώ άφαίρεσις τών κεράμων, στερέωσις και στε· 

γάνωσις τών υποκειμένων θόλων, νέα διαμόρφωσις τών στεγών διά κισσηρεως και 
άνακεράμωσις. 

Είς ώρισμένα σημεία τής στέγης τοΰ κυρίως νσοΰ, καλύτερον διατηρούμενα, έγι¬ 

ναν άπλαΐ στερεώσεις τών κεράμων. 
Επίσης κατεδαφίσθη τό νεώτερον πρόσκτισμα είς τήν νοτίαν πλευράν τοΰ καθο¬ 

λικού, και ουτω άπεκαλύφθησαν τά λείψανα παλαιός πλευρικής εΙσόδου. Ή είσοδος 
αδτη καθώς καΐ τό υπερκείμβνον δίλοβον παράθυρον τής νοτιάς κεραίας τοΰ σχαυροΰ 
άποκατεστάθησαν είς τήν αρχικήν αύτών μορςϊήν. 

Κατόπιν άφηρέθησαν, έκ τών τοίχων, έξωτερικώς τά μεταγενέστερα έπιχρίσμστα 
και άνεδείχθη ή παλαιά λιθοδομή κυρίως είς τόν νάρθηκα. Κατά τάς εργασίας αύτάς 
άπεκαλύφθη είς τόν τροΰλλον τοΰ νάρθηκας ενεπίγραφος κιονίσκος. 

Είς τό εσωτερικόν τοΰ καθολικού, άφηρέθησαν έκ τοΰ δαπέδου τά αντιαισθη¬ 
τικά πλακίδια, προκειμένου νά γίνη νέα πλακόστρωσις δια μαρμάρινων π?νακών. Κατα 
τάς εργασίας αύτάς Ιντός τοΰ ναοΰ, άπεκαλύφθη παλαιόν λιθόστρωτον δάπεδον είς 
τόν νάρθηκα, 

*Επι τή εύκαιρίφ τής άφαιρέσεως τών πλακιδίων τοΰ ναοΰ, έγένετο και δοκιμα¬ 
στική άνασκαφή είς τό εσωτερικόν του ναοΰ, ή οποία όμως ούδέν απέδωσε. 

Επίσης έγένοντο ώρισμέναι στερεώσεις είς τό εξωτερικόν τείχος τής Μονής, χαΐ 
έκαθαρίσθη άπό τά μεταγενέστερα επιχρίσματα ό πυλών, εις τόν οποίον καί άπεκα¬ 
λύφθησαν εντοιχισμένα παλαιοχριστιανικά αρχιτεκτονικά μέλη. 

Ι'~Μονή Αστεριού επί τον "Υμηττόν. 

Εις τήν μονήν Αστεριού, έξετελέσθη επίσης μέρος τών προγραμματισθεισών 
έργασιών άποκσταστάσειος. 

Κατ’ άρχήν άφηρέθησαν μεταγενέστερα κατασκευάσματα είς τό εσωτερικόν τής 
μονής καί έγινε γενική διευθέτησις τοΰ χώρου, 

Άνεστηλώθη εν κελλίον τής δυτικής πτέρυγος τοΰ οποίου έσώζοντο οΐ τοίχοι. 
Κατόπιν έγένετο άποκατάστασις τής τοξοστοιχίας κατά μήκος τής δυτικής πτέρυγος. 
Σωζόμενον τμήμα τόξου έκ πωρολίθων είς τό βόρειον άκρον τής στοάς, έπέτρεψε τήν 
ασφαλή άναπαράστασιν αυτής. Κατόπιν έγένετο άνακεράμωσις τών κελλίων καΐ τής 
στοάς, άφοΰ προηγηθη στεγάνωσις τών υποκειμένων θόλων, 

Είς τήν βορείαν πτέρυγα κελλίων, έγένοντο επίσης έργασίαι στεγανώσεως, άνα* 

κεραμώσεως και συντηρήσεως. 
Είς τό καθολικόν ήρχισε εργασία στερεώσεως καΐ καθαρισμού τών μεταβυζον- 
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τινών τοιχογραφιών πού κοσμούν τάς εσωτερικάς επιφάνειας του. Ή σπουδαιότατη, 

αύτή έργασία 'θ-ά περατωθχί κατά τό τρέχον έτος 1961. 

Έγένοντο επίσης στερεώσεις καΐ συμπληρώσεις είς τον εξωτερικόν περίβολον 
τής μονής. 

ΓΑ^-ΖΙίον^ /ίαφνίον. 

Εις την μονήν Δαφνιού, έγενετο βαπάναΐς τής Αρχαιολογικής *Εταιρείας τή 

έπιβλέψει τοϋ Εύστ. Στίκσ, άποκστάστασις καί στερέωσις τοΰ εξωνάρθ'ηκος, έργασία 

μεγάλου επιστημονικού ενδιαφέροντος. 

*0 έξωνάρθηΙ εΐναι κτίσμα ολίγον μεταγενέστερον τοϋ κυρίως καθΌλικού, μετά- 

σκευασθέν κατά τον 13ον αΙώνα ύ.πό των Φράγκων. ΕΙς ετι μεταγενεστέραν εποχήν 

κατέρρευσαν οΐ ■θ'όλοι οι όποιοι τον έστέγαζον, και έφράχθησαν τά ανοίγματα διά 

λΐ'&'οδομών, άλλοιω-άεισης οδτω πλήρως τής μορφής του. 

Προσέτι λόγφ καΟτζήσεως καΐ σεισμού οί τοίχοι του ύπέστησαν ρήγματα και 

άπέκλιναν τής κατσκορύφου. Είς μερικά σημεία ή άπόκλισις εφδανε τά 35 εκατοστά 

καΐ ίδίρ είς την Β.Δ. γωνίαν τοΰ κτιρίου· 

ΑΙ αποκλίσεις αυταί ειχον άντιμετωπισΰή άλλοτε διά τής κατασκευής αντηρίδων 

εις την βορείαν αΐιτοΰ πλευράν. 

Κατά τάς γενομένας έργασίσ,ς, αφού έγινε προσεκτική καταμέτρησις καΐ φωτο- 

γράφησις τής ύπαρχούσης καταστάσεως, ήρξατο ή κατεδάφισις τών μεταγενεστέρων 

λιθοδομών αΐ όποϊαι έφρασσον τά ανοίγματα. Πρώτον ήνοίχΟη τό νότιον δίλοβον άνοι¬ 

γμα καΐ άπεκαλύφθη πλήρως δ άλλοτε ελάχιστα εμφανής ιωνικός κίων, καΐ συνε- 

πληροΰθη καταλλήλως τό εν τών τόξων του, τό όποιον ήτο ήμικατεστραμμένον. 

Κατόπιν διηνοίχθησσν τά τόξα τής δυτικής δψεως, αφού προηγήΟησαν δύο 

σημαντικώτατοι έργασίαι. Άφ’ ενός μέν κατεσκευάσθησαν έσο^τερικαι δοκοί, έξ ώπλι- 

σμένου σκυροδέματος, τελείως αφανείς, διά τών οποίων έστερεώθη πλήρως ολόκληρος 

ή κατασκευή, άφ’ ετέρου δέ άποκατεστά'β^η σχεδόν πλήρως, δι’ ειδικής διατάξεως 

αντιβάρων, ή κατακόρυφος θέσις τών τοίχων, χωρίς νά καταβιβασθή ούδέ είς λίθος 

έκ τής άρχικής θέοεοις του. 

Μετά ττιν έξασφάλισιν ολοκλήρου τού κτίσματος πλήν τής έκ τών άνω στεγανώ· 

σεως έκ τών όμβριων ύδάτων, έγένοντο κατά τόπους συμπληρώσεις, διά παλαιών κυ¬ 

ρίως τεμαχίων εύρεθέντων εις διάφορα σημεία κατά τάς κατεδαφίσεις, 

Ουτω άποκατεστάθησαν τό οξυκόρυφα φραγκικά τόξα τής δυτικής δψεως, συνε- 

πληρώθη ή λοξότμητος μαρμάρινη κορνίζα κτλ. Τά κατσκόρυφα στηρίγματα τών 

διλόβων ανοιγμάτων άποκατεστάθησαν διά λεπτών πεσσών ορθογωνίου τομής δλως 

ουδετέρων καί άκοσμήτοιν. 

*Αφηρέθησαν επίσης αί αντηρίδες τής βορείου πλευράς και διά καταλλήλου άπο- 

χωματώσεως άνεδείχθη τό ολον κτίσμα. 

Έπηκολούθησε στερέωσις του φέροντος μεγάλα ρήγματα κωδωνοστασίου τής 

βόρειας πλευράς, παρά τό Β.Δ. άκρον, διά τοΰ όποιου άνήρχετό τις εις τον δροφον. 

Κατά την κατεδάφισιν τών μεταγενεστέρων τοιχοποιιών πού έφρασσον τά ανοί¬ 

γματα τού έξωνάρθηκος κοί τής μεταγενεστέρας εντός αυτού κλίμακος, άνευρέθησαν 

πλεϊστα μαρμάρινα αρχιτεκτονικά μέλη, βυζαντινής εποχής, είς τάς παραστάδσς τοΰ 

μεσαίου ανοίγματος, άπεχαλύφθησσν γραπτά κοσμήματα, κουφικά τοΰ 12ου αίώνος. 

Τά κοσμήματα αυτά καθώς και λείψανά τινα τοιχογραφιών έσιερεώθησαν καί έκα- 

θαρίσθησαν υπό ειδικού συνεργείου, υπό τόν καλλιτέχνην Φ. Ζαχαρίου. 

Μετά την άποκατάστσοιν τών τοίχων τού έξωνάρθηκος, έγενετο νέα στρώσις του 
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δαπέδου του, διά πηλίνων πλακίδων τετραγώνων, διαστάσεων 0,30x0,30 μ. ώς ακρι¬ 

βώς τά διασωθέντα είς την προς Νότον πλευράν του παλαια. 

Επίσης είς την μονήν Δαφνίου κατά τό 1960 ήρχισεν ή έκτέλεσις προγράμματος 

εργασιών διά την διαμόρφωσιν τοΰ δλου χώρου, καΐ ήδη 6 δυτικώς τοΰ καθολικού 

χώρος διευθετήθη κοταλλήλως. 
Προς νότον τής έσωτερικής αυλής, έγένοντο εφέτος άνασκαφικαί έρευναι διά 

τών όποίο^ν ήλθον είς φώς λείψανα πλείστων άξιολόγων κτηρίων, μεταξύ τών οποίων 

λουτρέον μέ ύπόκαυστα, μεγάλη αίθουσα κ.λ.π. 

Τόσον έκ τής πλινθοπεριβλήτου τοιχοποιίας τών τοίχων τοΰ έξωνάρθηκος ήτις 

είναι σχεδόν όμοια μέ την τοϋ κυρίως ναού, οσον και εκ τών ευρεθεντων κουφικών 

κοσμημάτων καθίσταται δήλον δτι ούτος κοτεσκευάσθη ολίγον άργότερον από τόν 

κυρίως ναόν, ήτοι κατά τάς άρχάς τοΰ 12*^υ αίώνος. Κατά δε τον αιώνα όπέστη 

άλλοίωσιν ή δυτική πλευρά τοΰ έξωνάρθηκος διά τής κατασκευής υπό τών Φράγκων 

γοτθικών τόξων μετά τών χαρακτηριστικών βεργίων, άνωθεν δέ κατεσκευάσθησαν 

επάλξεις δι’ αμυντικούς σκοπούς. 

ΙΒ'-Ναός Αγίων Άοωμάτων Θηαείον. 

Δαπάναις τής Αρχαιολογικής Εταιρείας έγενετο διά τοΰ Διευθυντοΰ τής Άνα· 

στηλώσεως άρχιτέκτονος κ. Εύστ. 2τίκο ή άναπαλαίωσις κσΐ άναστήλωσις τοΰ σημαν¬ 

τικού τούτου βυζαντινού ναού τών Άοωμάτων. 

Τό βυζαντινόν τούτο μνημεϊον τών Αθηνών είχε παρσμορφο^θή διά τών διαφό¬ 

ρων προσθηκών καί επεκτάσεων άς είχεν ύποστή κατα διαφόρους εποχάς. 

'Ο αρχικός ναός ήτο σταυροειδής εγγεγραμμένος, μετά τρού?.λου στηριζομένου 

επί τεσσάρων κιόνων, ήτο δέ του ΙΙ^υ αίώνος, όπως ή Κσπνικαρέα, ό Άγιος Ελευ¬ 

θέριος (Μικρά Μητρόπολις), "Αγιοι Θεόδωροι κλπ. Ό Οοιαο1ι&ιιά μάς δίδει κατα 

τό 1842 μίαν προοπτικήν άπεικόνισιν τοΰ μνημείου τής άρχικής αυτού μορφής. 

Κατά τό 1900 όμως τα μνημεϊον παρεμορφώθη διά προεκτάσεο)ς κατά 5,50 μ. 

προς άνατολάς καί κατά 6,20 προς δυσμάς, προστεθέντων είς τό εσωτερικόν τεσσάρων 

ακόμη κιόνων. Άργότερον τό κομψόν τούτο μνημεϊον παρεμορφοοθη τελείως, όταν 

προσετέθησαν δύο πτέρυγες επί τής Β καί Ν πλευράς. 
Μετά τήν άφαίρεσιν τών νεωτέρων προσθηκών, ήρχισε μετά προσοχής ή άπο- 

κατάστασις τοϋ μνημείου. 

'Ο τροΰλλος, ή νοτία καί βορεία πλευρά του μνημείου έσώζοντο σχεδόν άκέ- 

ραιοι, εχρειάσθη δμως νά έπισκευασθώσι καί καθαρισθώσιν έκ τών νεωτέρων κονια¬ 

μάτων Έν συνεχείςι ευρέθησαν τά θεμέλια τού δυτικού τοίχου καΐ έγενετο ή άνα- 

στήλωσις αύτοΰ. 
Τέλος εύρέθησσν δι’ άνασκαφής καί άνεστηλώθησαν οί τοίχοι τοϋ Ιερού { ήτοι 

τής προθέσεως τοΰ κυρίως ’Ιερου καί τού Διακονικού ), οίτινες έσώζοντο 0,70 τοϋ μ. 

άνωθεν τών θεμελίων. 

Έσωτερικώς άφηρέθησαν τά νεώτερα κονιάματα καΐ άπεκαλύφθησαν λείψανα 

τών αρχικών τοιχογραφιών. Κατά τάς εργασίας άνευρέθησαν παλαια ανάγλυφα θωρά¬ 

κια, κιονίσκοι μετά τών κιονόκρανων, τεμάχια μέ κουφικήν διακόσμησιν, θραύσματα 

βυζαντινών αγγείων, παλαιοχριστιανικά επιθήματα καί άρχοϊαι έπιγραφαί. 

ΙΓ' - Μετέωρα. Μονή "Αγίου Νιχολάου "Λναπαναα. 

Έγένετο στερέωσις τών Ιπικινδύνων τοίχων τής Β.Δ. πλευράς τής μονής ήτις 

κεΐται επί απόκρημνου βράχου, ώς καί πλήρης καί γενική επισκευή τής στέγης και 
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άνακεράμωσις, ώστε νά έξασφαλισθή πλήρηζ στεγανότης του εσωτερικού καΐ Ιδί^ τοΰ 

εις τον α' δροφον ΰπάρχοντος ένσωμοτωμένου μικροΟ έκκλησιδίου, οπερ είναι κατά- 

γραφον από ωραίας τοιχογραφίας. Μετά τήν σιεγανοποίησιν έγενετο διά εϊδικοΰ 

συνεργείου, υπό χόν ζωγράφον κ. Φωτ. Ζαχαρίου ή στερέωσις καΐ καθτλρισμός, τών 

μεγάλης σημασίας τοιχογραφιών, τοΰ Θεοφάνους τοΰ Κρητός, α'ι όποϊαι εζωγραφή- 

#ησαν τό έτος 1527. 

ΙΔ'- Μετέωρα. Μονή Μεγ. Μετεώρον. 

Εις τήν τράπεζαν τής μονής Μεγ, Μετεώρου, εστερεώθη το έτοιμόρροπον δάπε- 

δον, και άκολουθ·ως έστρώθη διά πη?ι.ίνων πλακών διαστάσεων 0,30x0,30. Κατά τό 

τρέχον έτος θά γίνη ή τοποθέτησις νέων θυρών και νέων υαλοστασίων γύψινων εις 

τά παράθυρα. 

Επίσης έγένετο στερέωσις καί άποκατάστασις της παλαιας Εστίας τής μονής. 

ΙΕ' - Μετέωρα. Μονί} Βαρλαάμ. 

ΕΙς τήν τράπεζαν τής μονής Βαρλαάμ, έτοποθετήθησαν νέα παράθυρα. Είς τήν 

εστίαν τής μονής έτοποθετήθησαν ερμάρια ασφαλείας, διά τήν φύλαξιν βιβλίων. 

ΙΤ' - Μονή Άγιου Ίωάννου τοΰ Θεολόγον Πάτμον. 

Κατά τό παρελθόν έτος, έγένετο στερέωσις τοΟ παρά τήν είσοδον τής μονής 

πύργου, και άποκατάστασις τοΰ κωδωνοστασίου. *Επίσης έστερεώθησαν τά δώματα 

καί ή παλαιά τράπεζα. 

Εις τήν Ν.Δ. πτέρυγα τής μονής, Ιζηκολουθησβ ή άναστήλωσις χτισμάτων άτινα 

είχον καταπέσει έκ τοΰ σεισμού. Είς τούς διαμορφουμένους χώρους θέλει εγκατασταθή 

ή βιβλιοθήκη, σκευοφυλάκειον, θησαυροφυλάκειον, καθώς και μουσεϊον πολυτίμων 

βυζαντινών εικόνων. "Άλλο τμήμα τών άναστηλουμένων χώροιν θά χρησιμεύση ώς 

ξένων τής Μονής. 

“Επίσης έγένετο κατά τό παρελθόν έτος στερέωσις τών άξιολόγων τοιχογραφιών 

τοΰ 12ου αΙώνος, αΐ δποϊαι είχον άποκαλυφθή, κάτωθεν στρώματος μεταγενεστέρων, 

κατά τά προηγούμενα έτη. 

ΙΖ'- Παλαιά Μητρόττσλις Σερρών. 

Είς τήν παλαιάν βασιλικήν τών Σερρών συνεπληρώθη ή άποκατάστασις τοΰ 

παρεκκλησίου, γενομένης τής κεραμώσεώς του, καΐ τής τοποθετήσεως δρύινων θυρών 

καί μεταλλικών υαλοστασίων είς τά παράθυρά του. 

“Επίσης έγένετο ή πλακόστρωσις τοΰ εσωτερικού τοΰ ναοΰ, καθώς και τοΰ 

προαυλίου, άφοΰ προηγήθη κατάλληλος διευθέτησις τοΰ χώρου. 

Είς τήν νοτίαν πλευράν τοΰ ναοΰ κατεδαφίσθη μεταγενέστερον πρόσκτισμα, καί 

έγένετο στερέωσις τοΰ νοτίου τοίχου, εις τό αντίστοιχον τμήμα. 

ΙΗ' - Κοίμηοΐζ τήζ Θεοτόπον Ώρωηον. 

Είς τόν μεταβυζαντινόν ναόν τής Κοιμήσεως τής Θεοτόκου είς τόν Ώρωπόν, 

έγένετο κατ’ άρχήν επισκευή τής στέγης. Άφηρέθησαν αΐ κέραμοι, έστεγανώθησαν 

οΐ θόλοι, έγένετο δισμόρφωσις διά κισσήρεως καί άνακεράμωσις. 
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“Η στοά, κατά μήκος τής βορείας πλευράς τοΰ ναοΰ, ή οποία τμηματικώς είχε 

καταστροφή καί ήτο ετοιμόρροπος λόγφ μεγάλης άποχλίσεως από τής κστακορύφου, 

ριζικώς εστερεώθη. Μετά από φωτογράφησιν, καταμέτρησιν καί άρίθμησιν τών λίθων 

διελύθη καί έκ νέου κατεσκευάσθη. Ή πρός δυσμάς άπόληξις τής στοάς, ή οποία 

είχε έ| ολοκλήρου καταστραφή, άποκατεστάθη διά τόξου όμοιου πρός τό ανατολικόν. 

Κατόπιν έτοποθετήθη ξυλίνη στέγη κσΐ έγένετο άνακεράμωσις. 

“Επίσης, είς τόν ναόν τής Κοιμήσεως, κατεδαφίσθη τό λίαν άντιαισθητικόν 

μεταγενέστερον κωδωνοστάσιον. 

ΙΘ' -'Επισαοηή Σπόρου. 

Είς τόν σπουδαιότατον ναόν τοΰ 9ον αίώνος τής επισκοπής είς Σκόρον, έγένοντο 

τή έπιβλέψει τοΰ άρχιτέκτονος τής άναστηλώσεως κ. X. Μπούρα έργασίαι στερεώ- 

σεως και άποκαταστάσεως. 

Κατ' άρχήν άφηρέθησαν τά χώματα καΐ τά φυτά πού είχον φυτρώσει πέριξ τοΰ 

έν ήμιερειπώσει μνημείου, άποκαλυφθέντων οδτω πολλών προσκτισμάτων, δρόμου 

λιθοστρώτου κ.τ.λ. 

“Ακολούθως άφοΰ προηγήθη καταμέτρησις, φωτογράφησις και διεξοδική μελέτη 

τοΰ μνημείου, έστερεώθησαν ετοιμόρροποι τοίχοι καί θόλοι, καΐ Ιγινεν άποκατάστασις 

τοΰ μεγάλου τόξου τοΰ ύποστηρίζοντος τόν κυλινδρικόν θόλον τοΰ νοτίου κλιτούς, τό 

οποίον είχε καταρρευσει. 

Έπηκολούθησε στεγάνοισις τών σωζομένων θόλων, μόρφωσις τών στεγών διά 

κισσήρεως καΐ άνακεράμωσις, δι’ ειδικού τύπου κεράμων είς ολα τά στεγασμένα μέρη 

τοΰ ναού. 
“Από τό εσωτερικόν επίσης άφηρέθησαν οί μεταγενέστεροι τοίχοι οΐ όποιοι 

έσχημάτιζον παρεκκλήσια είς τήν πρόθεσιν καΐ τό διακονικόν. 

Τέλος έτοποθετήθησαν μεταλλικοί θύραι, εις τάς εισόδους τοΰ ναοΰ. 

Κ’-Μονή "Αγίου Δημητρίον Σπόρου. 

Είς τό καθολικόν τής μεταβυζαντινής μονής τοΰ “Αγίου Δημητρίου έγένοντο 

στερεώσεις και εκχωματώσεις. “Επίσης άφηρέθησαν μεταγενέστερα κονιάματα άπό τήν 

εσωτερικήν είσοδον καί άπεκαλύφθησαν λαϊκής τέχνης ανάγλυφα καΐ επιγραφή. 

“Επίσης άπεκαλυφθη παλαιά κρήνη έκ λαξευτών πωρολίθων. 

ΚΑ' - "Αγία Τριάς Σπόρον. 

Είς τόν μεταβυζαντινόν ναόν τής “Αγίας Τριάδος, έστεγανώθησαν οΐ θόλοι και 

ό τροΰλλος, καί έστρώθη διά κουρασανιού τό δάπεδον. “Επίσης έτοποθετήθησαν νέα 

ξύλινα παράθυρα. 

ΚΒ' - Μουαουλμανιπον Τέμενοξ Χαλπϋος. 

Κατά τό παρελθόν Ιτος έξηκολούθησαν ίιπό τήν εποπτείαν τής επιμελητρίας 

άρχαιοτήτων Χαλκίδας, δεσποινίδας Α. “Ανδρειωμένου, αί έργασίαι είς τό Τζαμί Χαλ¬ 

κίδας, τό όποιον θά μετατροπή είς Μουσεϊον Μεσαιωνικοΐν αρχαιοτήτων. 

Έγένοντο εσωτερικά έπιχρίσματα, άφοΰ προηγήθη ηλεκτρική έγκατάστασις, 

επίσης έστρώθη τό δάπεδον έσωτερικώς διά παλαιών μαρμάρινων πλακών. 

Έτοποθετήθησαν μερικά ακόμη παράθυρα καί άποκατεστάθησαν τά μαρμάρινα 

πλαίσια δλων τών παραθύρων τοΰ Ισογείου. 
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ΚΓ' - Μυατρας. 

Εις τον ναόν τής Περιβλέπτου είς Μυστράν, δι’ είδικοΰ συνεργείου, υπό τον 

ζωγράφον ■ συντηρητήν κ. Φ. Ζαχαρίου, συνεχίσθη ή στερέιοσις καΐ ό καθ-αρισμός 

των τοιχογραφιών. Συνεπληρώθη τό μαρμάρινον δάπεδον. Έτοποθ'ετήθησαν δρύινοι 

και μεταλλικοί Ό-ύραι. 
Είς πλεϊστα παλαιά σπίτια τοΰ Μυστρα έγένοντο υπό τήν επιβλεψιν του έπιμε- 

λητοΰ Βυζαντινών Αρχαιοτήτων κ, Νικ. Δρανδράκη, στερεώσεις τοίχων καί Ο’όλων 

ετοιμόρροπων, άποκατεστάθ-ησαν παράθυρα κ.τ.λ. των ερειπωμένων οικιών. 

ΚΔ'-Μοντ] Έσφιγμένου Άγιον “Ορονζ. 

Εις τήν έν 'Αγίφ “Ορει μονήν Έσφιγμένου, Ιγένετο άποκατάστσσις νεωτέρου 

ημιτελούς ναοΰ, εν6α πρόκειται νά έγκατασταθή σκευοφυλάκιον ασφαλές κατά τής 

πυρκαίάς, εντός τοΰ οποίου 'θ·ά συγκεντρωθώσι τά έν τή μονή χεις>όγραφα, εικόνες, 

κειμήλια κ.ά. 

Κατ’ αρχήν κατεσκευάσθ·η διά πλακός έ| ώπλισμένου σκυροδέματος τό πάτωμα 

τοΰ κτηρίου, έπΙ τοΰ όποιου έστρώθη μωσαϊκόν δάπεδον. 
Ακολούθως κατεσκευάσθησαν εσωτερικά επιχρίσματα και έγένοντο ώρισμέναι 

στερεώσεις εις τήν δισβρωθεΐσαν βορειοανατολικήν γωνίαν τοΰ κτηρίου. 

Τέλος έτοποθετήθησαν μεταλλικά υαλοστάσια εις τά παράθυρα καί μεταλλικά 

θυρόφυλλα είς τάς θύρας. 

ΚΕ'- θεοσαΧονίπη. “Αγιος Νικόλαος ό “Ορφανός. 

Εις τό καθολικόν του έν Θεσσαλονίκη μονυδςίου τοΰ Αγίου Νικολάου τοΰ Όρ- 

φανοΟ, συνεπληρώθησαν αΐ υπό τήν έπίβλεψιν τοΰ Καθηγητοΰ τοΰ Πανεπιστήμιου κ. 

Α, Ξυγγοπούλου, Ιργασίαι άποκατσστάσεως. Έτοποθετήθη δρύινη θυρα εισόδου, 

παρομοία μέ τήν σωζομέλτ^ν παλαιάν εις τήν νοτίαν πλευράν. Τό εσωτερικόν έστρώθη 

διά μαρμάρινων πλακών, καί άποπερατώθη ό καθαρισμός καΐ ή στερέωσις των σωζο- 

μένων τοιχογραφιών υπό του συντηρητοΰ ζωγράφου κ. Φ. Ζαχαρίου. 

Κ'ΐ" ~Θεοοαλονίκ·η. Προφήτης “ΗΧίας. 

Συνεχισθείσης καί κατά τό 1960 τής άναστηλώσεως τοΰ Ιν Θεσσαλονίκη ναοΰ 

του Προφήτου Ήλιου, άποκατεστάθησαν οί πεσσοί τής προ τοΰ μνημείου στοάς, βά¬ 

σει των σωζομένων θεμελίων των καί των υψών των απέναντι αυτών παραστάδων. 

'Ακολουθως κατεσκευάσθησαν οΐ καλυπτοντες τον νάρθηκα θόλοι καί έπικερα- 

μώθησαν. Τό δάπεδον επίσης έστροίθη διά μαρμάρινων πλακών. 

ΚΖ' -“Αγιος Νικόλαος Μετσόβου. 

Είς τό καθολικόν τής παρά τό Μέτσοβον μονής τοΰ 'Αγίου Νικολάου, έγένετο 

επισκευή τής στέγης, καί στεγάνιοσις αυτής από τά όμβρια ΰδατα. Άποκατεστάθησαν 

επίσης, έφθαρμένα ξύλινα μέρη τοΰ ναοΰ, καΐ έστερεώθησαν δι’ αρμολογημάτων οί 

τοίχοι του. Τέλος εντός τοΰ ναοΰ, έγένετο δι’ ειδικοΰ συνεργείου υπό τοΰ ζωγράφου 

κ. Φ- Ζαχαρίου στερέωσις και καθαρισμός των άξιολόγων μεταβυζαντινών τοιχο¬ 

γραφιών. 

2 - 8 ■ 1961 
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ΚΠ' - Περιοχή 'Αγράφων. 

Είς τούς μεταβυζαντινούς ναούς Μαυρίλλου καΐ Βράχας τής περιοχής Άγρα¬ 

φων τούς κοσμούμενους μέ άξιολόγους μεταβυζαντινάς τοιχογραφίας, έγένοντο εργα- 

σίαι στερεώσεως καί έπισκευών στέγης και τοίχου. 

ΚΘ’ -Καταπολιαν^ Πάρον. 

Έ|ηκο?νθυθησαν καΐ εφέτος αΐ έργασίαι διά τήν άποκατάστασιν τοΰ έν Πάρω 

Παλαιοχριστ. Ναού τής Έκατονταπυλιανής υπό τήν άμεσον Ιπίβλεψιν τοΰ ακαδημαϊ¬ 

κού κ. Άναστ. Όρλάνδου. Κατεσκευάσθη κατ* αρχήν ό νέος έ| ώπλισμένου σκυρο¬ 

δέματος κυλινδρικός θόλος τοΰ δυτικού κεντρικού κλιτούς, καί έστερεοϊθησαν οί πεσ¬ 

σοί και αί κιονοστοιχίαι. 

Ακολούθως ύπεθεμελιώθησαν οί τέσσαρες κεντρικοί πεσσοί οί οποίοι υποβα¬ 

στάζουν τον τροΰλλον και ήρχισεν ή άφαίρεσις των μεταγενεστέρων προσθηκών, 

τόσον είς τους πεσσούς αύτους, δσον καί τάς κιονοστοιχίας τοΰ κεντρικού δυτικοί 
κλιτούς. 

Έξωτερικώς άποκαιεστάθη δ τροϋλλος καί έγένετο ή συμπλήρωσις τής τοιχο¬ 

ποιίας τοΰ τυπάνου του. 

Επίσης άπεφράχθη τό μέγα τρίλοβον άνοιγμα τής νοτιάς πλευράς, επί τή βάσει 
τοΰ οποίου θά γίνη και τό τρίλοβον τής προσόψεως. 

Έστερεώθησαν επίσης, οί τοίχοι καΐ τό δάπεδον τοΰ βαπτιστηρίου, εντός τοΰ 

οποίου άνευρέθησαν θωράκια έκ τοΰ στηθαίου τοΰ γυναικωνίτου τοΰ ναοΰ. 

Εκ τής προσόψεως, άφηρέθησαν τά κιονιάματα καΐ τό μεταγενέστερον μαρμά¬ 

ρινον θύρωμα, καί άπεκαλύφθησαν ’ίχνη τής ανοικτής στοάς, καί άνωθεν αυτής παρά- 

θυρον πεντάλοβον. 

ΑΙ έργασίαι θά εξακολουθήσουν καί κατά τό τρέχον έτος 1961. 

Λ' - Ρόδος. 

ΕΙς Ρόδον έξηκολούθησε ή έκτέλεσις εργασιών είς τό Μουσειον καί τό Παλάτι 

τών Ιπποτών. Είς τά δύο κτήρια, έγινε νέα πλήρης ηλεκτρική έγκστάστασις. Εις τό 

Παλάτιον τών *Ιπποτών διά τής ένοποιήσεως δύο μεγάλων αιθουσών ( Μουσικής και 

Τραπέζης ) έδημιουργήθη μεγάλος χώρος, ό οποίος, άφοϋ έπιπλωθή καταλλήλως, θά 

χρησιμεύση ώς αίθουσα συνεδρίων. Επίσης έγινε στερέωσις καΐ στεγάνωσις τοΰ 
δοίιματος. 

ΤΑ ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ 

Κατά τό έτος 1960 ή ταξινόμησις τών αρχειακών συλλογών ένηργήθη κανονικώς 

υπό 4 Ταξινόμων και μιας Άρχειοφύλακος καθοδηγούμενων υπό τοΰ Γραμμστέως. 
Ούτω: 

1) Έταξινομήθησαν καί συνεσωματώθησαν εις τήν παλαιάν ταξινόμησιν τά έκ 

τών ύστερων εύρεθέντα έγγραφα τοΰ Αρχείου τοΰ Άγώνος (1821- 1827 ). 

2) οι ταξινομηθέντες υπό τών νέων ταξινόμων κλάδοι τοΰ Καποδιστριακοΰ 

Αρχείου συνεσωματώθησαν καί συνεσχετίσθησαν προς τούς Ιδιους τής παλσιάς ναξι- 

νομήσεως, 

3) Ήρξατο ή κατά κλάδους ταξινόμησις τοΰ Αρχείου "Οθωνος ( 1833-1862). 

ΕΠΕΤΗΡίε ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ "Ετος Λ' 44. 
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4) Έταξινομήθ-ησαν και κατεγράφησαν τά νέα προσκτήμαχα των Αρχείων και 

τής Βιβλιοθήκης. 

5) Ένηργήθησαν επιθεωρήσεις αρχείων προς καταστροφήν: τοΰ Ελεγκτικού 

Συνεδρίου, τής Διοικήσεως Αγροφυλακής Αττικής, τού Κλάδου Άσφαλίσεως κατά 

τής άσθενείσς των Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων. 

6) ’Ηλέγχθησαν τά δικαιολογ'ητικά καταστροφής αχρήστων αρχείων Νομαρχιών, 

Οικονομικών Εφοριών, Εφοριών Καπνού, Διοικήσεων Αγροφυλακής και Άγρονο- 

(ΐείων κλπ. 

7) ΈΙυπηρετήθησαν οΐ έρευνηται και τό κοινόν διά παροχής πληροφοριών 

καΐ άλλων στοιχείων. 

8) Έξεδόθησαν αντίγραφα των έν τοϊς ΓΑΚ παλαιών συμβολαίων. 

9) Έφωτογραφήθησαν έγγραφα καί χειρόγραφα διά λογαριασμόν επιστημόνων. 

10) Έστάλησαν οΐ άναγκαΐαι πληροφορίαι προς τό Οοπδεϊΐ ΙηΙοΓπαίϊοπ&Ι άθ3 

Ατοΐίίνβδ ( Ο.Ι-Α. ) περί των έν Έλλάδι σφραγίδων. 

11) Έστάλησαν πληροφορίαι πρός τά Ατοΐιϊν^δ Όθρ3,Γΐβαιβη1αΐ63 τής Ρτβίθ· 

οίητε άο Ιίΐ Ινοζοτε ( έν Μεπάε τής Γαλλίας) περί τής ιστορίας των έπιστημών έν 

Έλλάδι. 

Ήγοράσθησαν 10 μεταλλικοί άρχειοθήκαι των 4 συρτσρίων, 9 τών 2 και 2 

δίδυμοι μεταλλικοί δελτιοθήκαι, άπασαι έκ τής εγχωρίου βιομηχανίας. Επίσης εΤς 

( 1 ) άνεμιστήρ. 

Κατά τό Ιτος τούτο εισήχθησαν εις τά ΓΑΚ τά κάτωθι προσκτήμαχα : 

Α) Έ| αγοράς. 

1) Τρία (3) Ιστορικά έγγραφα τής Αυτονόμου Ηπείρου τού έτους 1914 (26 

Φεβρουάριου, 24 Μαρτίου καΐ 31 Μαρτίου) περί κυκλοφορίας νέων γραμματοσήμων. 

2) Χειρόγραφον χαρτωον 0,195x0,140 μ. έκ σελίδων γεγςαμμένων 215 υπό τον 

τίτλον «ΈφημερΙς 1844, Ιουνίου 5, έν Δημητσάνα. Νικόλαος Κυριακίδης », δπερ είναι 

άτομικόν ήμερολόγιον άρχόμενον από 3 Σεπτεμβρίου 1843 καΐ τελευτών τή 6 Μαρ¬ 

τίου 1849. 

3) Χειρόγραφον χαρτφον 0,325 x 0,115 μ. έκ σελίδων γεγραμμένων 77 ύπό τόν 

τίτλον « Άπό τό ήμερολόγιον Αντωνίου Μπουρνιά περί εκστρατείας Χίου γενομένης 

τφ 1822, έν τφ 1832 Αΰγούστου 25, ΑΙγίνη », 

4) Συλλογή 125 εγγράφων τοΰ Άγωνιστοΰ (Φιλικού, πολεμιστου, γραμματέως, 

διδασκάλου και ίστροϋ ) Νικολ. Κυριακι'δου, τών ετών 1811 - 1880 ). 

5 ) Άρχεΐον δικαστικόν έξ Αθηνών έ| 25 όγκωδών φακέλων καΐ 7 ευρετηρίων, 

πβριέχον συμβόλαια καί πλήθος δικαστικών εγγράφων τών ετών 1834 ( ; ) μέχρι τοΰ 

1910 περίπου. 

6) Χειρόγραφον βιβλίον εισαγωγής καπνού του Νικολ. Πατραχζιιότου (άπό 1 

Φεβρουάριου 1853 έως 1865). 

7) Έγγραφον ΰπ’ άριθ. 12664/1 -8 - 1834 τής έπι τού Βασιλικού Οικου καί 

επί τών ’Εςωτερικών Γραμματείας τής Επικράτειας πρός τήν επί. τών Οικονομικών 

περί παροχής βοήθειας είς γυναίκας εκ Μεσολογγίου. 

8) Δύο (2) χειρόγραφα βιβλία τής έν Κωνσταντινουπόλει Επιτροπής Εθνικής 

Άμόνης περιέχοντα τά επίσημα πρακτικά αυτής άπό 9 - 11- 1920 εως 11-2-1922 

ώς και τά πρακτικά Γεν. Συνελεύσεων Έφοροεπιτροπών κλπ. άπό 25-3 -1921 έως 

25- 2 - 1922. 

Β) Έκ δωρεάς. 

1) Μία (1) επιστολή τοΰ Ρ. Α. Η3.3ΐΐη§5 έκ Οαρε Ραρ&5 τών Πατρών έπι 

τής «Καρτερίας» τή 3 Δεκεμβρίου 1827 περί τοΰ αποκλεισμού τοΰ Μεσολογγίου. 

* 
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;ν|. 2) Εννέα (9) Ιστορικά έγγραφα έκ Θεσσαλονίκης τών ετών 1852 Ιως 1905. 

•'-Τ: 3) Εξήκοντα (60 ) έγγραφα έκ τοΰ άρχείου τοΰ πρφην Μητροπολίτου Έλευθε- 

νΙ; ρουπόλεως Σωφρονίου τών ετών 1937 - 1956. 

[ 4) Τριάκοντα (30) έγγραφα έκ τού ϋδίου άρχείου τών ετών 1918 - 1922. 

Ετήσιον δημοοίενμα. Έγέ^'ετο έναρξις τών εκδόσεων τής « Βιβλιοθήκης τών 

Λ|; Γενικών Αρχείων τοΰ Κράτους». Ό πρώτος τόμος άφιερώθη είς τά *Απομνημονεύ- 

■ ^ ματα τοΰ έκ Μεσσηνίας Ά7θ)νιστοΰ Παν. Παπατσώνη, τά όποια Ιξεδόθησαν διά του 

Έθν. Τυπογραφείου έπιμελείφ τοΰ Διευθυντοΰ κ. Ε, Πρωτοψάλτου, οστις προέταξεν 

1 εισαγωγήν άφορώσαν είς τά γραπτά μνημεία τοΰ Άγώνος καΐ είς τήν Ιστορίαν τής 

οικογένειας Παπατσώνη. 'Ο δεύτερος τόμος κατόπιν έγκρίσεως τής Επιτροπής τών 

ΓΑΚ θά περιλάβη τό β' χειρόγραφον τών Απομνημονευμάτων τοΰ Γενναίου Κολο- 

κοτρώνη, τό όποιον άναφέρεται κυρίως είς τήν ’Οθωνικήν εποχήν. Καί του τόμου 

• ί: τούτου ή έκτύπωσις ήρχισεν ήδη διά τοΰ αυτού τυπογραφείου. 

';ϊ: Τό ' Αναγνωστήριον έλειτούργησε κανονικώς πλήν τοΰ μηνός Αύγουστου καί 

; έσημειώθησαν 775 παρουσίαι αναγνωστών. 

;·ί; Είς τήν Βιβλιοθήκην είσήχθησαν αυτοτελή βιβλία έκ δωρεάς 112 καΐ αρκετοί 

τόμοι παλαιοτέρων σειρών, έξ άγοράς δε τόμοι 25. 

ί ί': Επίσης έβιβλιοβετήθησαν 80 τόμοι περιοδικών καί βιβλίων. 

Στέγη. Ή υπηρεσία στεγάζεται προσωρινώς άπό τοΰ 1914 είς τό ισόγειον τής 

βορείας πτέρυγας τοΰ μεγάρου τής Ακαδημίας Αθηνών. Πολλάκις έπεδίωξε ν’ άπο- 

κτήση ίδιον κτήριον άνταποκρινόμενον πρός τόν υψηλόν σκοπόν της, άλλ’ άνεπιτυ- 

I χώς. Εσχάτως το πρόβλημα τούτο προβάλλει έπιτακηκόν καί μή έπιδεχόμενον ανα¬ 

βολήν, ή δέ υπηρεσία προβαίνει είς τάς δέουσας ένεργείας πρός άνεύρεσιν κτηρίου 

πρός οριστικήν στέγασίν της. 

Τοηικά αρχεία. Κατόπιν έγκρίσεως τής Επιτροπής τών ΓΑΚ, έχορηγήθησαν 

' άνά 1.000 δραχμαί εις τά τοπικά Αρχεία Μακεδονίας, Σπάρτης και "Υδρας και 

2.000 είς τό τής Ίονίου Γερουσίας. 

Δυστυχώς ή μή λειτουργία πάντων τών Ιδρυμένων Ιστορικών Αρχείων καΐ ή 

έλλειψις τοιούτων είς άπαντας τούς Νομούς τοΰ Κράτους, παρέχει μεγίστας δυσκο¬ 

λίας εις τά ΓΑΚ πρός βιάσωσιν τών δημοσίων άρχείων τών επαρχιών. 
ζ' 

ΤΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ 

γ α'^ Τό βΤεσαΐίονικόν "Αρχεΐον. 

Ή δράσις τοΰ Μεσαιωνικού Άρχείου κατά τό 1960 ύπήρξε γόνιμος και πολυ¬ 

μερής. *Η άποδελτίωσις, ίστορικώς καί γλωσσικώς, ελληνικών κειμένων τής Τουρκο¬ 

κρατίας συνεχίσθη καΐ κατά τό έτος τούτο καΐ άπέφερε νέον πλούσιον υλικόν ( έκ 

10.000 περίπου δελτίων), καταλλήλως ταξινομηθέν. Είς τήν βιβλιοθήκην τοΰ Άρ- 

'ί;: χείου είσήχθησαν 200 περίπου νέοι τόμοι επιστημονικών συγγραμμάτων έξ άγοράς, 

δωρεών ή ανταλλαγών. Δύο δμως είναι τά σπουδαιότερα έπιτεύγματα τοΰ Μεσαιωνι¬ 

κού Άρχείου κατά τό έτος τούτο. 'Π έκτύπωσις, πρώτον, τοΰ κειμένου ( έξ ύπερτε- 

τρακισχιλίων στίχων ) τής κριτικής έκδόσεως τών ποιημάτων τοΰ Λεονάρδου Ντελλα- 

πόρτα (άρχαΙ Ιδο·» αίώνος), τής παρασκευασθείσης υπό τοΰ διευθυντοΰ τοΰ Άρχείου 

κ. Μ. Μανούσακα, ιήτις, συμπληρουμένη νΰν διά σημειοίσεων κσΐ λεξιλογίου, θά κυ- 

κλοφορήση εντός τοΰ προσεχούς έτους. Και δεύτερον, ή ύπό τοΰ Μεσαιωνικού Άρ¬ 

χείου άνάληψις σημαντικού επιστημονικού έργου, τής παρασκευής καί έκδόσεως τής 

Μ'.' 
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Ελληνικής Βιβλιογραφίας των ετών 1791 - 1799 προς γεφύςωσιν τοΰ μεταξύ τής ένδε- 

κατόμου βιβλιογραφίας τού Ε. Εθ^Γαπι] (1476- 1790 ) και τής υπό τής Ακαδημίας 

έκδοθείσης τριτόμου βιβλιογραφίας των Δ. Γκίνη κοι Β. Μεξα ( 1800* 1863 ) υφι¬ 

σταμένου χάσματος. Ή προπαρασκευή του έργου τούτου ήρχισε καΐ Ιπροχώρησεν ήδη 

σημαντικώς. Διά συστηματικής προεργασίας συνεκεντρώΐίησαν πρώτον ύπερτριακόσιοι 

τίτλοι ελληνικών βιβλίων Ικδοδέντων κατά τήν περίοδον ταύτην. Ακολούθως ώργα- 

νώθησαν τρεις άποστολαι του Αρχείου, μία εις τό εσωτερικόν και δύο εις τό έξωτε- 

ρικόν. Ή πρώτη έγένετο εις τάς βιβλιοθήκας των Κυκλάδων νήσων διά τού συντά¬ 

κτου κ. Β- Σφυρόερα, δστις άνευρε, περιέγρσψε κσΐ έφωτογράφησεν 11 άγνωστα 

άλλοθεν βιβλία και 6 δυσπρόσιτα έν Άθήναις. Ή δεύτερα έξετελέσθη είς Ρουμανίαν 

ύπό του συντάκτου κ, Λ. Βρανούση, οστις άνευρε καί περιέγραιρεν 11 άγνωστα άλλο- 

θεν βιβλία και 9 βιβλιογραφικώς μόνον γνωστά. *Η δέ τρίτη Ιπρσγμστοποιήθη ύπό 

τοΰ διευΟυντοΰ τοΰ Αρχείου κ. Μ. Μανούσακα είς τάς βιβλιοθήχας τής Ρώμης, των 

Παρισίων, τής Βιέννης κοι τής Βενετίας, οστις άνευρε, περιέγραψε καί έφωτογράφη¬ 

σεν 20 άγνωστα άλλοθεν βιβλία καΐ 45 βιβλιογραφικώς μόνον γνωστά, άλλ' απρό¬ 

σιτα εν Έλλάδι. “Υπολογίζεται ότι ό συνολικός αριθμός των βιβλίων τοΰ υπό παρα¬ 

σκευήν έργου θά ύπερβή τελικώς χά 400. Σημειωτέον 0τι εκ τοΰ προϊόντος τής ερευ¬ 

νητικής καί συλλεκτικής εργασίας, τής γενομένης ύπό των άναλαβόντων τάς ανωτέρω 

άποστολάς, «ροσετέθησαν κατά 1960 είς τό φωτογραφικόν άρχεΐον τοΰ ώς άνω επι¬ 

στημονικού κέντρου μικροταινίαι συνολικού μήκους 70 περίπου μέτρων καί 1500 

έκτυπωθεΐσαι φωτογραφίαι όλ«ίς άγνωστων ή σπανίων καί ενδιαφερόντων χειρογρά¬ 

φων, εγγράφων καί έντυπων. Μεταξύ τούτων δέον Ιδιαιτέρως νά μνημονευύή ολό¬ 

κληρος συλλογή αγνώστων πατριαρχικών εγγράφων τοΰ 17ου . 18ον αίώνος, άγνωστοι 

βυζαντινοί διαθήκαι Ικ των άρχείων τής Βενετίας, έκ Ρουμανίας δέ γράμματα, υπο¬ 

γραφή και σφραγίς τού έθνομάρτυρος Διονυσίου τοΰ 2κυλοσόφου ( 1602), προσέτι δέ 

χειρόγραφα Ιθνεγερτικών κηρυγμάτων καί αύτόγραφον τοΰ Ρήγα Βελεστινλή, 

β') Τό ΑαογραφίΗΟν Άρχεΐον. 

Εις τό Λαογραφικόν Άρχειον τής Ακαδημίας έγένετο κατά τό έτος 1960 ή 

κάτωθι εργασία : 

Α’. Εισαγωγή Λαογραφιπής ν^,ηζ με&’ καί ή μουσική. ΑΙ συλλογα'ι λαογραφι- 

κών κειμένων καΐ δημώδους μουσικής έπλουτίσθησαν διά 4δ νέων χειρογράφων έκ 

σελίδων 7705 καί 1129 ηχογραφήσεων κυρίως μουσικής δημωδών ασμάτων καί λαϊ¬ 

κών χορών έπι ταινιών μαγνητοφώνου. 

Έκ των ώς άνω χειρογράφων 26 άπεστάλησαν είς τό Άρχειον ύπό τρίτων, ήτοι 

13 ύπό δημοδιδασκάλων, τά δέ ύπόλοιπα 13 ύπό άλλων φίλων τής λαογραφίας. 19 

συλλογαί προήλθον έξ των ειδικών λαογραφικών καί μουσικών κατα τό έτος τούτο 

αποστολών τού προσωπικού τοΰ Αρχείου : α ) των Δημ. Πετροπούλου και Στ. Καρα- 

κάση είς Δυτικήν Θράκην ( περιοχήν Διδυμοτείχου )' β) τοΰ Στ. Καρακάση εις Χαλκι- 

δικήν γ) τοΰ Δημ. Λουκάτου εις τάς νησίδας Έρεικούσαν, Μαθράκι και ΌθωνοΙ 

βορείως τής Κέρκυρας· δ) τοΰ Στεφ. 'Ημέλλου εις Νάξον ε) τοΰ Γ. Κ. Σπυριδάκη 

είς Κέαν καί ς) των Γ. Κ. Σπυριδάκη καΐ Στ. Καρακάση είς Κύπρον. 

Έκ τής τελευταίας είς Κύπρον αποστολής προήλθον 12 συλλογα'ι κειμένων έκ 

σελ. 3850 και 469 ηχογραφήσεις μουσικής ύλης. Είς τήν επιτυχή έκτέλεσιν τής απο¬ 

στολής ταύτης συνετέλεσε καΐ τό Γρσφείον Ελληνικής Παιδείας Κύπρου διά του 

άντεπιστέλλοντος μέλους τής Ακαδημίας καί Προέδρου τής Ελληνικής Κοινοτικής 

Βουλής κ. Κωνστ. Σπυριδάχι, θέσαν εις τήν διάθεσιν τής αποστολής τόν Έπιθεω- 

ΕΙδήσεις 693 

ρηχιών τής Μουσικής κ, Κωνστ. Ίωαννίδην, οστις δι’ αυτοκινήτου, δαπάνη τοΰ Γρα¬ 

φείου Ελληνικής Παιδείας, διηυκόλυνε τήν μετάβσσιν των απεσταλμένων τής Ακα¬ 

δημίας είς περισσότερα χωρία τής νήσου. 

*Η Εθνική Μουσική Συλλογή έπλουτίσθη Ιτι κατά τό έτος 1960 κα'ι διά 256 

δίσκων μουσικής έξ ών οι 138 έκ δωρεάς τοΰ κ. Δημ. Κισσοπούλου, οΐ δέ ύπόλοι.ποι 

118 εξ αγοράς. 

Β'. "Αρχειακή καζάταξις τής ϋλης. Τής συγκομιζομένης είς το Άρχεΐον ύλης συνε- 

χίσθη χανονικώς ή άποδελτίωσις, εΐτα δέ ή κατόπιν αρχειακής έπεξεργασίας κατάτα- 

ξις αυτής είς τά οικεία τμήματα. 

Γ'. Αημοοιεύμστα, Συνεχίσθη ή εκτύπωσις α) τοΰ Α' τόμου τής Εκλογής δημο¬ 

τικών ασμάτων, έκτυπωθέντων μέχρι τέλους Δεκεμβρίου των άκριτικών, Ιστορικών 

κοί μέρους τών κλέφτικων τραγουδιών, και β) τής Έπετηρίδος τοΰ Ααογραφικοϋ 

Αρχείου τών ετών 1958 - 1959 (τόμ. 11-12). Παρασκευάζεται πρός εκδοσιν: α) 

Μουσική εκλογή και β) Απάνθισμα έκ τών παροιμιών καΐ τών γνωμικών τοΰ λαού. 

Δ'. 'Η Μουσειακή συλίογή Ιπλουτίσάη διά 43 νέων λαογραφικών αντικειμένων 

έ| ών τά 23 έκ δωρεάς, τά δ* υπόλοιπα 20 έξ αγοράς ύπό του Αρχείου. 

Ε'. Επιστημονικά συνέδρια. Έκ τοΰ επιστημονικού προσωπικού μετέσχον, προσ- 

κληθέντες, είς τό 7®ν Γιουγκοσλαβικόν λαογραφικόν Συνέδριον έν Σκοπίοις κα’ι Άχρίδι 

άπό τής 17-22 Σεπτεμβρίου, ό διευθυντής τοΰ Αρχείου κ. Γεώργ. Κ. Σπυριδάκης 

καί ό μουσικός αύτοΰ κ· Σπυρ. Περιστέρης. 

Είς τό Συνέδριον τοΰτο, 6 μέν πρώτος άνεκοίνωσε μελέτην του έπί δημωδών 

παραδόσεων άναφερομένων εις τόν Μέγαν Αλέξανδρον, Ιδία έκ περιοχών τής Βορείου 

“Ελλάδος, ό δέ δεύτερος περί τοΰ άσκαύλου (τσαμπούνας) έν Έλλάδι, είδικώς τοΰ 

νησιωτικού τύπου, είς ό,τι άφορφ τήν τεχνικήν κατασκευήν τοΰ οργάνου καί τήν μου¬ 

σικήν του άπόδοσιν, 

ΤΟ Α' ΚΡΗΤΟΛΟΓΙΚΟΝ ΣΥΝΕΔΡΙΟΝ ΕΝ ΗΡΑΚΛΕΙΑ 

ΈπΙ τή χιλιοστή έπετείφ άπό τής έλευθερώσεως τής Κρήτης ύπό τοΰ Νικηφό¬ 

ρου Φωκά καί έν χφ πλαισίφ τών έν τή μεγαλονήσφ διοργανουμένων σχετικών τελε¬ 

τών, συνεκλήθη διά τήν 22-28 Σεπτεμβρίου 1961 έν 'Ηρακλείφ Κρήτης τό Α' διε¬ 

θνές Κρητολογικόν Συνέδριον μέ συμμετοχήν 150 Ελλήνων και ξένων επιστημόνων 

βυζαντινολόγων, αρχαιολόγων, ιστορικών κ.ά. είδικών. Τήν πρωτοβουλίαν έσχεν ή 

“Εταιρεία Κρητικών Ιστορικών Μελετών, ή δέ οργανωτική επιτροπή τελεί ύπό τήν 

Γεν. Γραμματείαν τοΰ καθηγητοΰ Ν. Τωμαδάκη. Θά γίνουν διαλέξεις καί άνακοινώ- 

σεις, έκδρομαι κλπ. Τά πρακτικά τοΰ συνεδρίου θά τυπωθούν διά τών « Κρητικών 

Χρονικών ». 

ΝΕΟΙ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΑΙ 

Κατά τό άκαδ. έτος 1960- 1961 έξελέγησαν τακτικοί καθηγηταί, έν μεν τφ Πανε- 

πιστημίφ Αθηνών ό κ. Γ. Κόλιας εις τήν έδραν τής Μεσαιωνικής καί Συγχρόνου 

Εύρωπ. “Ιστορίας, είς δέ τό τής Θεσσαλονίκης ό κ. Μ. Ί, Μανούσακας τής “Ιστορίας 

τών Μέσων καΐ Νεωτέρων Χρόνων, καΐ ό κ. Δημ. Πετρόπουλος τής Θρησκείας τών 

Αρχαίων “Ελλήνων και τής Λαογραφίας- 
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ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 1960.1961 

Λόγφ έξαιρεΐΐκών συνθηκών ύφ’ ας εύ^έΟη ό Γεν. Γραμματεύς τής Εταιρείας 

καΐ Διευθυντής του περιοδικοί! αΰεής, δεν έπραγματοποιήθη εγκαίρως ή έτησία γενική 

Συνέλευσις των Εταίρων κατά τήν άνοιξιν τοΰ 1961. Επομένως δεν υπάρχουν τά 

πεπραγμένα τοΰ Δ.Σ. ατινα κατ’ έθος δημοσιεύονται διά τής Έπετηρίδος. ΕΙς τον 

μεταπροσεχή τόμον θέλουν δημοσιευθή άναδρομικώς. 

ΟΙ ΤΟΜΟΙ Λ' ΚΑΙ ΛΑ* 

Διά τούς αυτούς ώς άνω λόγους, 0 τόμος Λ' έκδίδεται ούχΙ μόνον διά τό έτος 

1960 άλλα καΐ διά τό 1961, ηύξημένος έπΙ τούτφ κατ’ όγκον. Προβλέπεται δέ ή κατά 

τό έπιόν έτος έκδοσις τοΰ ΛΑ' ( 1962) περιλαμβάνοντος τό Εΰρετήριον των τόμων 

ΙΑ’ · Λ', συντασσόμενον ήδη από έτους υπό τοΰ διδάκτορος τής Φιλολογίας καί συνερ¬ 

γάτου τής Έπετηρίδος κ. Νικολάου Παναγιωτάκη. Ή συνήθης έκδοσις τής Επετη¬ 

ρίδας θά συνεχισθή από τοΰ τόμου ΛΒ’ ( 1963), έν φ θά καταχωρισθή καΐ ή βιβλιο¬ 

γραφία των έτών 1961 - 1962. 

Η ΧΙΛΙΕΤΗΡΙΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ 

Ό ΑΒ' ( 1963 ) τόμος τής Έπετηρίδος θ' άπαρτισθή άποκλειστικώς έ| εργα¬ 

σιών και κειμένων σχετικών προς τό "Αγιον "Ορος καί τήν Ιστορίαν σύτοΰ, επ’ εύ- 

καιρία τοΰ εορτασμού τής χιλιετηρίδος τής μεγάλης ταύτης μοναστικής κοινότητος, 

ΑΙ συνεργασίαι δέον όπως άποσταλοΰν είς τήν διεύθυνσιν τής Έπετηρίδος μέχρι 

1^? Σεπτεμβρίου 1962. 

ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΜΕΘ’ ΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΣΣΕΤΑΙ Η ΕΠΕΤΗΡΙΣ 

'Αδηνα, τόμος ΞΔ', 1960 (Αθήναν). 

Άνάλεκτα^ έτησία έκδοσις Ινστιτούτου Ανατολικών Σπουδών τής Πατριαρχικής 

Βιβλιοθήκης Αλεξάνδρειάς, άρ. 9, Αλεξάνδρεια 1960. 

ΑηαΙβςΙα ΒοΙΙαηάίαηα, Ιοιπυε ΠΧΧνίΙΙ, 1960 (Βευχείΐεβ). 

ΆρχεΓον τοΟ Εκκλησιαστικού Δικαίου, τόμ. ΙΕ', 1960 (Άθήναι). 

ΒγζαπΠηΐεςΙιε ΖβίΙεςίΐΓΐίί, τόμος 53, 1960 ( Μονάχον). 

Βγζαηίϊηοείανίςα, XXI, 1960 (Πράγα). 

ΒοΙΙβΗϊηο <ί©ΙΙα Β, θΓ©ςα άί ΘκοίίαίΘΓταία, η. δοτΐβ, νοί. XIV, 1960 (ΟτοίΙίΐίθΓΓοία). 

ΟαεΙα, Γβναβ ά’&τοΐιέοΐο^ίίδ βΐ ά’ΙιίδΙοίΓ© αηοίοηη©, ΒαοετεδΙ, ηοιινεϋο 36ΓΪε 

ΙΠ, 1959. 

Δελτίογ τής Ιστορικής και Εθνολογικής Εταιρείας τής Ελλάδος, ΙΔ', 1960. 

ΟυπτιθαΓίοη Οα^ίδ ΡαρθΚδ, Νο 14, 1960, Η^ΓνβΓά ϋηίν. 0&πι1>η(3&6 (Π.δ.Α. ). 

ΕπίθΓΐίαι ΐοΐΐιο ΧΧνΠΙ, 1960 ('Ισπανία ). 
Έπιστημ. Έπετηρΐς Φιλοσοφ. Σχολ. Πανεπιστημίου Αθηνών, τόμος 9, 1958 - 1959. 

Ήλείακσ, τριμηνιαΐον περιοδικόν, Λεχαινά. 

Θεολογία, ΛΑ', 1960 ( Άθήναι). 

ΐΓ©ηΐΙςοη, Ιοπιε XXXIII, 1960 (ΟΒθνείοβη©, Βεί^ϊς,υε). 

Κρητικά Χρονικά, ΙΓ', 1959, Γ'. ΙΔ', 1960, Α', Ηράκλειον, 

Κυπριακοί Σπουδαί, ΚΔ', 1960 (Λευκωσία). 

Μί1ί©ϊ1υη9βη άθδ □©υΙδοΚθη Αΐ'ςΗ. ΙπδΚ, εβζΐοηβ Ροιιι&ηει, νοί. 67, 1960 (Ροηι&). 

ΝουνβΙί© β©νυ© ΤΗ©οΙο9ίάαβ/ 92 αιιπόε, 1960 (Τοιιν&ΐη). 

Οίκοδομή, Θεολογική καί Φιλολογική Έπετηρίς, τόμ. Β', 1959 (Κοζάνη), 

Όρθοδοξία, έτος ΛΕ', 1960 (Οίκουμεν. Πατριαρχ. Κωνσταντινουπόλεως). 

ΟΓΐβηίοΙία ΟΗτίδίίαηα Ρβτίοάίςα, XXVI, 1960, Βοιηίΐ. 

Παρνασσός, περιοδικόν σύγγραμμα κατά τριμηνίαν εκδιδόμενον (Άθήναι). 

Ρ('ος©βάΐη93 οί ίίι© ΚογαΙ ΙιΊδΗ ΑςαοΙθίηγ, νοί. 61, εβοΐΐοη Ο, ΌαΒΙΐπ 1960. 

Ποντιακή 'ΕστΙα/ έτος Ιΐον, 1960 ( Θεσσαλονίκη). 

Ρβνυ© ά©δ έΐυάβδ ΒνζαηΗποδ, Ιοιηε XVIII, 1900 ( Ρατίδ ). 

$ίυ<1ϋ §ί Θβΐ'οείδΓί ά© ΙδΙο·*!© νβςΗ©, ειησί XI, 1960 (Βηοατοδί). 

Φιλιατρά, περιοδική έκδοσις, έτος Δ', 1960. 

νίζαηϋηίδΐίΐ] ν»'βΓη©ηηίΙ<, XVII, 1960, Μοδί^να. 

ΖάοΓηίΚ βαάονα ( Βέ^υ6^1 άβ ΤτΕνε-σχ ), Ιοπιε ΒΧ, Ιπδίίΐιιΐ ά’ΕΙιιάεδ Β^'ζαηΙί- 

η©3, Νο 6, Ββο^Γ&ά 1959. 
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ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 196ϋ 

ΕΣΟΔΑ 

Δρχ. 
1. Ύπολοιπον εκ τής οικονομικής χρήσεως του έτους 1959 . 65.632.75 

2. Έκ συνδρομών τών εταίρων. 12.010 

3. Έκ πωλήσεων τόμων τής ’Επετηρίδος. 14.036.10 

4. Έκ τόκου κατα6. τής Εταιρείας έν τή Έθν. Τραπ. Ελλάδος Ιτ. 1959 2.357 

5. Έκ χορηγιών καί δωρεών : 

α') Τής Παγκείου Επιτροπής.12.000 

β') Τής έν Άθ'ήναις ’Αρχαιολογικής Εταιρείας.15.000 

γ') Τής Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας. 25.000 

δ') Συμμετοχή τής Εταιρείας είς τά κέρδη τών Κρατ. Λαχείων 40.000 

ε') Χορηγία του Βασιλ. *Ιδρυματος Ερευνών ........ 20,000 

ς') Έκ δωρεάς τοΟ εταίρου Εύαγγ. Μανή εις μνήμην Κ.'Αμάντου 200 112 200 

Συνολον 206.235.85 
ΔΑΠΑΝΑΙ 

Δρχ. 

1. Έξόφλησις τοΰ λογαριασμού έκτυπώσεως τοϋ Κθ' τόμ. τής Έπετηρίδος 29.291 

2. Δι* έκτύπωσιν και βιβλιοδεσίαν τοΰ Λ' τόμου τής Έπετηρίδος . . . 24.000 

3. Προμήθεια χάρτου διά την έκτύπωσιν τοΰ Λ' τόμου τής Έπετηρίδος . 9.856 

4. ΔιόρΟωσις τυπογραφ. δοκιμίων τής Έπετηρίδος και κατασκευή μεταλ- 

λογραφημάτων. 1.908 

5. ΤαΙννόμησις τής Μυστακιδείου Βιβλιοΰ-ήκης. 3.000 

6. Ένοίκιον τοΰ γραφείου τής Εταιρείας και γενικαι δαπάναι του μεγά¬ 

ρου στεγάσειος αύτοΟ. 23.712.80 

7. Ήλεκτροφωτισμός, ΰδρευσις καί άλλαι δαπάναι τοϋ γραφείου . . . 681.60 

8. Γραφική ΐίλη, έντυπα, βιβλιοδετικά κλπ. 830 

9. Άμοιβαί τρίτων ( δικαιώματα είσπράκτορος συνδρομών τών εταίρων, 

φιλοδϋ^ρήματα κλπ. ). 1.896 

10. Χηρτοσήμανσις τών δικαιολογητικών άποδεί|ε(ον εισπράξεων καν πλη¬ 

ρωμών τοΰ έτους 1959 καΐ τοΰ 1960   809.50 

11. Σύνταξις ευρετηρίου τής Έπετηρίδος, τόμ. ΙΑ' - Λ' έναντι. 1.000 

12. Ταχυδρομικά. 2.372 

Σύνολον 100.556.90 

Υπόλοιπον είς νέον, μετρητά καί καταθέσεις παρά τή Εθνική Τραπέξη 

Ελλάδος. 105.678.95 

Σύνολον 206.235.85 

Έν Άθήναις τή 31 Δεκεμβρίου 1960 

Ό Ταμίας 

ΓΕΩΡΓ. Κ. ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ 

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

ΑΜΠΟΤ Ε. 

ΒΟΛΙΔΗΣ θ. 1- 

ΔΑΜΒΕΡΓΗΣ I. 1- 

ΔΑΡΑΛΕΞΗΣ X. 1 

ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ Π. Ι 
ΖΕΡΒΟΣ ί. τ 
ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ 
ΗΛΙΑΔΟΥ ΕΥΦΗ 1· 
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠ. γ 
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓ. 1· 

ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Ν. 

ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Π. Δ. τ 
ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΤΟΥΛΑ 

ΙΔΡΥΤΑΙ 
ΚΟΥΚΟΥΛΕ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 1- 

ΚΟΥΚΟΥΛΕΣ Φ. ■!* 

ΛΑΜΠΙΚΗΣ Β. Ι 
ΛΟΥΚΙΔΗΣ Γ. 
ΜΑΘΙΟΠΟΥΛΟΣ Π. 

ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡ. τ 
1- Ο ΑΘΗΝΩΝ ΜΕΛΕΤΙΟΣ γ 
ΠΑΠΓΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Κ. ■}■ 
ΣΒΡΟΓΛΟΥΣ Π. 1· 

ΣΙΜΩΝΙΔΗΣ Β. 

ΣΚΟΥΤΑΡΗ ΝΕΛΛΗ τ 
ΤΙΠΑΛΔΟΣ Γ. τ 
ΤΣΟΚΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ή; 

ΜΕΓΑΛΟΙ 
ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

I ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ 1* 

Η ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΔΕΛΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ Ι¬ 

Ο ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 
Ο ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 
ΛΑΜΠΙΚΗ ΣΟΦΙΑ 
ΛΑΜΠΙΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ τ 
ΟΙΚΙΑΔΗΣ ΜΙΧ. Ι 
ΜΠΕΝΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ τ 
ΜΠΕΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ τ- 

ΕΥΕΡΓΕΤΑΙ 
ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠ. ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
ΠΑΓΚΕΙΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΤΟ ΠΑΝΕΠ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΡΑΚΤΙΒΑΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ι- 
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ 
ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΕΣ 

ΧΩΡΕΜΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ τ 

ΕΥΕΡΓΕΤΑΙ 
ΤΟ ΑΘΗΝΗΣΙ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜ10Ν 
ΑΚΙΛΟΓΛΟΥΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 
ΑΜΠΟΤ ΕΥΓΕΝΙΑ 
ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Ι- 

ΔΕΛΤΑ ΠΗΝΕΛΟΠΗ 1· 

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΝ ΤΑΜΕΙΟΝ 
ΕΜΠΕΙΡΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΚΑΜΠΑΝΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ! 

ΚΑΣΔΑΓΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ τ 
ΚΟΡΚΟΔΕΙΑΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΚΟΥΚΟΥΛΕΣ ΦΑΙΔΩΝ Ι* 

ΚΤΕΝΑ ΟΛΓΑΙ 

ΛΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 
■β ΑΡΧ. ΛΙΑΝΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ή 
ΛΟΒΕΡΔΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ γ 
ΜΙΙνΙ/ΕΚ ·\νΐΕΕΙΑΜ -τ 
ΝΟΜΙΚΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ 
ΠΟΥΡΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ 
ΡΟΥΣΣΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ τ 
ΣΙΔΕΡΙΔΗΣ ΞΕΝΟΦΩΝ Ι- 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΘΗΝΩΝ 
ΤΡΙΚΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΧΩΡΕΜΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1 

ΓΕΝΤΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
ΕΜΠΕΙΡΙΚΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ τ 
ΕΥΓΕΝΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 
ΘΕΟΔΩΡΑΚΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ί- 
ΙΓΓΛΕΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ τ 

ΔΩΡΗΤΑΙ 
ΚΑΜΠΕΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΑΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
•Γ Ο ΚΙΤΙΟΥ ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ τ 
ΚΥΤΙΚΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ -}· 

ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΠΑΠΑΘΕΟΛΟΓΟΥ 2ΤΕΡΓΙ0Σ 

Μ 



το ΠΡΩΤΟΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΝ 2ΥΜΒ0ΥΛΙ0Ν 

ΤΗ2 ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

Πρόεδρος 

1· Ο ΑΘΗΝΩΝ ΜΕΛΕΤΙΟΣ -Ι' 

’Αντιπρόεδροι 

I. Μ. ΔΑΜΒΕΡΓΗΣ 1- 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΟΚΟΠΟΥΛΟΣ 

Γεν. Γραμματεύς 

ΦΑΙΔΩΝ ΚΟΥΚΟΥΛΕΣ ή- 

Ταμίας 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΙΠΑΛΔΟΣ Ι 

Σ ύ μ β 

ΙΩ. ΖΕΡΒΟΣ -Ι* 

ΣΠΥΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ Ί·· 

ΑΙΜΙΛΙΑ ΚΑΛΛΙΓΑ ^ 

ΝΙΚ. Δ. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ 

ΠΑΝ. Δ. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Ι¬ 

ο υ λ ο ι 

ΑΡΙΣΤ. ΚΟΥΖΗΣ 

Ί- ΑΡΧ. ΧΡ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ί- 

Κ. Ν. ΡΑΔΟΣ 1 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΥ 

ΤΟ ΝΥΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ 

Πρόεδρος 

ΠΟΥΑΙΤΣΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

Αντιπρόεδροι 

ΟΡΑΑΝΔΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 

ΜΠΡΑΤΣΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

Γεν. Γραμματεύς 

ΤΩΜΑΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Β. 

Ταμίας 

ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. 

Σύμβουλοι 

ΒΕΛΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΓΚΙΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΖΑΚΥΘΗΝΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 

ΖΕΠΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ I. 

ΖΩΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Θ. 

ΚΟΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τ. 

ΚΟΡΡΕΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 

ΜΕΓΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. 

ΜΠΟΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

Ί- Ο ΑΘΗΝΩΝ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ 1- 

Τ Ο ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ | 

αββεκτονι ΑΙ,ΒΟ Ι 
ΑΝΑΘΤΑδΙΙΕνίό ΠΡΑΟ. 1 

ΒΑΒΙΝΟΕΚ ΡΚΑΝΖ 

ΒΑΝΕδΟυ Ν. 

ΒΕΝΕδΕνίύ V. 1 

ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΕΛ. | 

βκεοοια κν. 
ΒΚΐΐΗΙΕΚ Π. ! 

ΕΚΟυ^ΥΕβ. ΕΕ.ΑΝΟ. ΒΕ 3ΙΜΟΝΕ 1 

ΒυκΎ Β. Ί¬ 

βυκον κ. Ί" 
ΟΑΒΑΓΑΕΟΗ I. Ρ- Ί* 

ΟΟΒΕΙΝΕΤ ΡΑΠΕ 1" 

ΒΑΙΝ Α. 

ΒΑΝΙΕ^ΒΟυ ΙΕΑΝ 

ΒΑΚΚό Ε. Ί* 

ΒΑλΥΚΙΝδ Κ. Μ. Ί' 
ΒΕΕΒΗΑΥΕ ΗΙΡΡΟΒ. Ί' 

ΒΙΕΗΕ ΟΗΑΚΕΕ8 Ί' 
ΒΟΕΟΕΚ ΡΚ. 

ΕΒΕΚδΟΒΤ Ί' 

ΕΗΚΗΑΚΒ ΑΒΒΕΚΤ | 

ΕΕΚΚΑΚΙ ΒΑΕΒΕ δΡΑΒΕ ΟΙΑΝ.Ι 

ΟΕΚΕΝΕΒ Ε. Ί' 
ΟΙΑΝΝΕΒΒΙ ΟΙΚΟ Ί' 
ΟΕ.έ:θΟΙΙΪ.Ε ΗΕΝΚΙ 
ΟυίΒΕΑΝΒ ΚΟΒΟΕΡΗΕ 
ΙΕΚΡΗΑΝΙΟΝ Ο-ΙΤΙΕ. ΒΕ Ί* 

ΗΑΕΚΙΝ ΡΚ. 

ΜΕΛΗ ΕΠΙΤΙΜΑ 

ΗΕΙδΕΝΕΕΚΟ Α. Ί' 
ΗΕ33ΕΕΙΝΟ Β. Ί' 
ΗΟΡΜΑΝΝ ΟΕΟΚΟ Ί' 
ΙΟΚΟΑ Ν. I 

κυκτζ ΕΒ. Ί' 
ΕΑΠΚΕΝΤ νίΤ. 

ΕΕΜΕΚΕΕ ΡΑΒΕ 
ΕΟΕΝΕΚΤΖ Κ.-Ι- 

ΜΑΚ3ΗΑΕΕ Ρ. Η. 

ΜΕΚΟΑΤΙ δΙΕΥΙΟ ΟΙϋβΕΡΡΕ 
ΜΕΚΤΕΝ ΕΚΙΟΗ 
ΜΙΕΕΕΕ ΥΙΠΕΕΙΑΜ Ί' 

ΜΙΕΕΕΤ α. Ί' 
ΜΟΚΑΥΟβΙΚ Ο. 

ΜυκΑΤί ρκ. Ί' 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ Β. Α. Ί' 
Ν0ΑΙΕΕΕ3 ΡΙΕΚΚΕ ΒΕ Ί* 

ΡΑΒΜΙΕΚΙ ΑυΚ. Ί' 
ΡΑΥΟΕΙΝΙ ΡΑΟΕΟ Ι 

ΡΕΚΝΟΤ Η. Ί' 

Ί' Ο ΠΡΟΥΣΗΣ ΔΩΡΟΘΕΟΣ Ί' 
ΚΟΒΒ δΙΚ ΚΕΝΝΕΕΙν 
ΡΟΥΣΣΟΣ ΛΗΜΟΣΘ. | 

30ΗΕΒΤΕΜΑ Η. 

δΟΗΠυΜΒΕΚΟΕΚ Ο. Ί' 
Α.Μ. ΧΑΪΛΕ ΣΕΛΑΣΙΕ 

30ΚΟΕΟΥ I. Ί* 

3ΤΚΖΥΟΟ\Υ3ΚΙ ;θδ. 1 

ΤΑΡΚΑΕΙ Ο. Ί' 
ϋδΡΕΝδΚΙ) Ρ. I 
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ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

Α' ΤΑΚΤΙΚΑ 

*Αγαπητός Γεώργιος 

’Α'θα'νασιάδης - Νόβας Γεώργιος 
Άλεξόπουλος Γεώργιος 
“Αλιβιζατος Γεράσιμος 
’Άμποτ Ευγενία 

*Ανδρικοποΰλου *Ασπασία 
*Αντωνακάκης Γεώργιος 

’Αντωνοποΰλου - Δανιήλ 'Ήβη 
Άποστολατος Σπι5ρος 
Άραβαντινός Γ. 

*Αρβιλιάς Κωνσταντίνος 
Άτέσης Βασίλειος 

Βαγιακάκος Δίκαιος 
Βάλληνδας Πέτρος 

ΒάίΑηνδας Στυλιανός 
Βάρτσος Ιωάννης 
Βασιλείου Σπΰρος 
Βασιλικοποΰλου 'Αγνή 
Βέλλας Βασίλειος 
Βελουδίου Μαρία 
Βέλτσος Γεώργιος 
Βερναρδάκης Κωνστ. 

Βλασόττουλος Γεώργ. 

Βουκίδης Τιμολέων 
Βρανοΰσης Λέανδρος 

Γαβαλάς Αναστάσιος 
Γαλάτης Στέφανος 
Γερουλάνος Ιωάννης 
Γερωνυμάκης “Αντώνιος 
Γκητάκος Μιχαήλ 

Γκίκας Χαράλαμπος 
Γκίνης Δημήτριος 
Γριτσόπουλος Τάσος ΆιΊ. 

Δασκαλάκης “Απόστολος 
Δασκαλόπουλος Νικόλαος 
Δημάκης “Ιωάννης 
Δημακοποΰλου Φωφώ 
Δημαράς “Ιωάννης 
Δημαρας Κωνσταντίνος 
Δοανίδου Σοφία 
Δοβλέτης Γεώργιος 
Δραβίλλας Γεώργιος 
Δραγοΰμης Φίλιππος 

Έλεόπουλος Νικηφόρος 

“Ελευθερουδάκης Κωνσταντίνος 

Ζακυθηνός Διονύσιος 

Ζαλοκώστας Κωνσταντίνος 
Ζα?ωκώστας Χρίστος 
Ζαμπατής “Εμμ. 

Ζεπος Παναγιώτης 
Ζοΰβας Παν. Δ. 

Ζουμπουλίδης Νικόλαος 
Ζώρα Πόπη 

Ζώρας Γεώργιος 

Θέμελης Χρυσόστομος 
Θεοδωρακόπουλος “Ιωάννης 
Θεοφανίδης “Ιάσων 
Θεοχάρη Μαρία Σ. 

Θεοχάρης Κωνσταντίνος 
Θρουβάλας “Αντώνιος 

Καλβοκορέσης Δημήτριος 
Καλλαντζής Ευστράτιος 
Καλλιγάς Μαρίνος 
Καλπουζος “Ιωάννης 
Καμπανάκης “Ιωάννης 

Καναρελλη Νίτσα 
Κανδρής Ευθύμιος 
Καπερώνης Νικόλαος 
Καραναστάσης “Αναστάσιος 
Καργιωτάκης Νικόλαος 
Καρώνης Δημήτριος 
Κασιμάτης Γρηγόριος 
Κασκαμπάς “Ιωάννης 
Κόλιας Γεώργιος 
Κολοκοτρώνης Βλαδίμηρος 
Κομίνης “Αθανάσιος 
Κονιδάρης Γεράσιμος 
Κοντολέων Νικόλαος 
Κορρές Στυλιανός 
Κοτζιας Δαμασκηνός 

Κοΰκκου Έ?ιένη 
Κουκούλες “Ιωάννης 
Κουρμοΰλης Γεώργιος 
Κούρνιας Κωνσταντίνος 
Κουρουσης Σταύρος 
Κουρσης Νικόλαος 
Κουτσιλιέρης “Ανάργυρος 
Κουτσοκώστα Δάφνη 
Κουτσοΰκος Μανόλης 
Κουτσοχέρας Στάθης 
Κρεκοΰκιας Δημήτριος 
Κρητικός Παναγιώτης 
Κυριαζοπουλου Μαρία 
Κυριαζοποΰλου Παναγιώτα 

Κυριακής Κυριάκος 
Κυριακόπουλος Κ. 

Κωνσταντόπου?ιος Νικόλαος 
Κωτουλας Κωνσταντίνος 

Λαζαρής Θεόδωρος 
Λαμψίδης “Οδυσσεύς 
Δαχανάς Βασίλειος 
Δειβαθηνός Διονύσιος 

Διβαδάρας Νικόλαος 
Διβεριάδης Ευελπίδης 

Μαμώνη Κυριακή 
Μανάφης Κωνστ. 

Μανδηλαράς Βασίλειος 

Μανής Ευάγγελος 
Μανουηλίδης Στέφανος 
Μανουσακας Μανοΰσος 
Μαργαρίτης “Αλκιβιάδης 

Μαρινάτος Σπυρίδων 
Μαρκουίζος “Ιωάννης 
Ματθίας “Ανδρεας 
Ματορΐκος Παναγιώτης 
Μάτσης Νικόλαος 
Μαυρομμάτης Κωνσταντίνος 
Μαύρο μμστης Χαράλαμπος 
Μέγας Γεώργιος 
Μελισσουργός “Ηλίας 
Μενέγας Σπΰρος 
Μιράσγεζης Δημοσθένης 
Μιχαήλ Θεόδωρος 
Μουσοΰρης Σπΰρος 
Μουτοΰση “Αντιγόνη 
Μπαλόγλους Σοφοκ?ιής 
Μπάρλα Χαρίκλεια 
Μπαρμπάτη - Βάρτσου Εΰθαλία 

Μπίτζιος Κωνσταντίνος 
Μπόνης Κωνσταντίνος 
Μπουγκέας Σπυρίδων 
Μπουμπουλίδης Φαίδων 

Μπουσοΰλας Νικ. 

Μπρατσιώτης Παναγιώτης 

Ναουμίδης Μάρκος 
Νειάδας Βασίλειος 
Νικολαΐδης Σοφοκλής 
Νικολόπουλος Παναγιώτης 
Νομικός Γεώργιος 

Ξανάλατος Διογένης 
Ξυγγόπουλος “Ανδρεας 
Ξυδης Θεόδωρος 
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ΟΙκονόμοί) Μαρία 

Οικονόμου Παναγιώτης 
Όλυμπίου Μαρίκα 
Όρ?ι.ανδος Αναστάσιος 

Πάγκαλος Δημήτριος 
Παναγιωτάκης Νικόλαος 
Παναγιωτάκος Παναγιώτης 
Παναγόπουλος ’Ιωάννης 
Παπάζογλου Χρ. 

Παπαϊωάννου Κωνσταντίνος 
Παπανδρικόπουλος Γεώργιος 
Παπαντωνίου “Αγησίλαος 
Πατριαρχίας Παναγιώτης 
Παυλόπουλος Κανάρης 
Πέππα “Αδαμαντία 
Πέρδικας Παναγιώτης 
Πέχροβιτς Νατάλης 

Πετρόπουλος Δημήτριος 
Πλακίδης Σταύρος 
Πολίτου Δανάη 
Πουλίτσας Παναγιώτης 
Ποΰλος Ιωάννης 
Πουρής Μιλτιάδης 

Ράμφος “Ιωάννης 
Ραφτόπουλος Γεώργιος 
Ρόκας Γεώργιος 

Ρωμαίος Κωνσταντίνος 

Σαββίδου Σοφία 
Σαραντής Μιλτιάδης 
Σαρρής Αλέξανδρος 
Σεργόπουλος Γεώργιος 
Σερπιέρης Ίω. Βαπτιστής 
Σιμωνίδης Βασίλειος 
Σιφναΐος Τάκης 
Σμπαροΰνης Αθανάσιος 
Σουρλας Κίμων 
Σοφιανόπουλος Λεωνίδας 
Σπυριδάκης Γεώργιος Κ. 

Σταθόπουλος Ιωάννης 
Σταθοποΰλου “Ελευθερία 
Σταματιάδου Ειρήνη 
Σταμίρης Γεοίργιος 
Σταυρόπουλος Ίάσων 
Στεφανάκης Κωνσταντίνος 
Στεφανίδης Μάνος 
Στίκας Ευστάθιος 
Στρατηγός ^Αναστάσιος 
Στρατός “Ανδρέας 
Σωτηρίου Γεώργιος 
Σώτροπος Γεώργιος 
Σωφρονόπουλος Γεώργιος 

Ταρσοΰλη Άθηνά 

Τεγοπουλου Αλεξάνδρα 
Τραυλός “Ιωάννης 
Τρεμπέλας Παναγιώτης 
Τριανταφυλλόπουλος *Ιω- Κ. 

Τρουλλινός Εμμανουήλ 
Τσαλίκης Κωνσταντίνος 
Τσάλ?ι.η Μίνα 

Τσαμαδοΰ Χριστίνα 
Τσαντίλης Περικλής 
Τσάτσος Θεμιστοκ?ιής 
Τσάτσος “Ιωάννης 
Τωμαδάκης Νικόλαος 

Φαρ?ώκας “Εμμανουήλ 
Φραγκούλης Γεώργιος 

Φουρκιώτης Κωνσταντίνος 
Φωτιάδης Ευάγγελος 

Χατζηγιαννάκης Δημοσθένης 

Χατζηθεοδώρου “Αντιγόνη 
Χατζημιχάλη “Αγγελική 
Χαχζηνικολάου “Άννα 
Χατζηπάνος Πάνος 
Χατζής Παναγιώτης 

Χ'^ΐζηζρονόπουλος Παναγιώτης 
Χριστοφιλόπουλος “Αναστάσιος 
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Β' ΑΝΓΕΠΙΣΤΕΛΛΟΝΤΑ 

Βαφείδης Σάββας 
Βεζανής Λεωνίδας 
Βλάχος Παναγιώτης 
Βουλγαρίδης “Ιωάννης 

Γκιουζέλογλου Καλλίνικος 
Γρίβας Κωνσταντίνος 

Δάμτσας Νικόλαος 
Δαπόλας Φραγκίσκος 
Δρανδάκης Ν. Β. 

“Εζερτζόγλου Νικόλαος 
Έφραιμίδης Στέφανος 

Ζάκος Γεώργιος 

Θεοφανείδης Θεοφ. 

Θεοχάρης Δημ. 

Καλούμενος Δημήτριος 
Κατσουρός “Αντώνιος 
Καψωμένος Στυλιανός 
Κουντούρης Χρίστος 
Κριαράς “Εμμανουήλ 
Κωνσταντινίδης Χρυσόστομος 
Κωνσταντίνος Εϊρηνουπόλεως 

Μιρμίρογλου Βλαδίμηρος 
Μούτσογλου Σταύρος 
Μουτσόπουλος Νικ. 

Μυστακίδης “Αθανάσιος 

Νομίδης Μϋ^τιάδης 

Πάλ?ιας Δημήτριος 
Πανταζόπουλος Νικόλαος 
Πατριαρχέας Γεώργιος 
Πελεκανίδης Στυλιανός 
Πρεμετίδης Γαβριήλ 

Σγουρδαίου Πολΐνα 
Σιδερίδης Παναγιώτης 
Σιμαλαρίδου Αίγλη 
Σοφιανός Δημιήτριος 

Τούντας Νικόλαος 
Τσολοδήμος “Αθανάσιος 

Χαβιαρόπουλος Δημήτριος 
Χόλλεμπαχ Γεώργιος 

Ψαριανός Διονύσιος 
Ψυχογιός Κωνσταντίνος 



ΠΑΡΟΡΑΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡ02ΘΗΚΑΙ 

σ. 94, σημ. 2. Προσθετέον οτι ό Κρής ιερομόναχος καΐ πνευματικός Αρσένιος 

6 ευρισκόμενος τφ 1418 είς στενάς σχέσεις μετά τοΰ ΟίκουμενικοΟ Πατριαρχείου δέον 

πιΰ·ανώς νά ταυτισθί) μετά « τοΰ εντιμοτάτον εν ίερομονάχοις και πνευματικόν κυρίου 

Αρσενίου τον άηό τής Κρήτης* τοΰ άφιερώσαντος τ·^ 6 Πουλίου 1438 είς τον ναόν 

της ’Αν- Σοφίας καί τόν ΟΙκουμεν. Πατριάρχην Ιωσήφ τον Β’ τό ΰπ’ άριδ“. 1 πολύ¬ 

τιμον χειρόγραφον Εύαγγελιον τοΰ ναού τούτου, κατά την έν φ. 417γ αύτοΰ σημείω- 

σιν (βλ. Γεωργ. Α. Σωτηρίου, Κειμήλια τοΰ Οικουμενικού Πατριαρχείου- Πα- 

τριαρχικός ναός καί σκευοφυλάκιον, εν ’Αθ^ήνοις, 1937, σ. 66 -68 καί εικ, 19). 

σ. 121 · 122. Διορθωτέα τά κάτωθ·ι είς τό ύπ’ άριθ. 12 είς βενετικόν ιδίωμα 
γεγραμμένον δυσανάγνωστον έγγραφον (κατά νέαν άντιβολήν γενομένην ύπό του κ. 
Κ. Δ. Μέρτζιου ) : 323 ΙΊηίΓ&δΟΓίρίί.—στ. 397 άα δεη (αντί: οΐιβ). — στ. 400 εΐ 
ο1 (αντί: β ΙβΙ).—στ. 402 β πτ^απ ( άντί: οπί§;υη ). — στ. 413 03ία (αντί; €808 ). 

— στ. 418 3ί3.ά1ιο (άντί: δοαάΐιο).—στ. 421 δίαάίε (άντί: δοχιάΐε}.— στ. 423 

&1οιη1)Π» (άντί: &1&πιΙ)Γία).—στ. 426 οΐάί (άντί: οάάί) και θ δαίτο... ροΓΟ 
(άντί: ο ευίτο... ροοο ). 

σ. 124, σημ. εις στ. 18 (ρδί^παε). Προσ6·ετέον δτι ή λ. ρ^ϋ^ΠΏΟ ϊσως δέον 

V* άναγνωσάή ρ&Ι&ΓΪηβ, οπότε σημαίνει τόν αιρετικόν, τόν άφωρισμένον (ιταλ, ρ&ίε- 

τίηο καΐ ρ&ϋαΓίαο ). *Η ΰπόδειξις οφείλεται είς τόν κα0·ηγ. κ. Μιχ. Λάσκαριν. 

Μ. I. Μ. 

3 - 8 - 1961 

Κ.Ε8υΜ0 Όϋ νΟΕΗΜΕ XXX, 1960-1961 

ΐΥ. ΤθΊηαάα]ίΪ8, ΡτοΜβιηβΒ άβ Ια άοηιίηαίίοη αταΐΘ βη ΟτβΙβ. Αα 
8αϊβΙ άβ ΓαΙίέναίίοη ρΓβίβηάΗβ άβ Ια ροραΐαϋοη άα ροίηί άβ νηβ 

βΙΙιηοΙο^ί^αβ βί ^βί^^^βιιx, ρρ. ι' $8. 

Ι,’ααΙθαΓ αναιΐ ΐ947 εχρππιέ Γορίηίοη, ά’αρτ&Β Ι&ςιηεΐΐε 
Γοοεαρειίΐοη άε Γίΐε άε ΟΓεϊε ρ^Γ 1ε3 ΑΓέΐΙίεδ (826-961) ώά ρΓονοςιιέ 
&αοιιηε &1ΐ;έΓειί:ίοη άε δ& ρορυΐ^ΐΐοη άα ροϊηΐ; 6ε νυε έΐΐιηοΐοβ-ίςιιε εΐ 
Γείί^ιειιχ. ΗδΐοΓΪεηκ ιτιοάεηιεδ, ^τεοΞ εϊ €ίΓ3ΐι^€Γ2, Εν&ΐθΠί: ρΓεΙεη^ιι 
1ε οοηί:Γ&.ΪΓε, ροιίΓ ^^οχιΙΪγ & Ιη οοηο1ιΐ3Ϊοπ <4ΐιε Ια ροριιίαΐϊοη άε Οτείε 

3^ν3.ιί έΐέ ίιΙοΓδ ιηβ533εΓέε οιι ίδΙ&πιίεεε. 

ϋ&ηδ \ά ρΓέδεη^ε εΐηάε, ΡαιιΙεϋΓ, αρΓέδ χιηε ίηίΓοάιιοΙίοη §:6πέΓ&1ε, 

ρΓεεΐδε 50ΐΐ3 ςιιεΙΙεβ οοηάΐΐίοπδ Ια Βοΐαΐίοπ 6ε εε ρΓοΙιΙειηε, ά Γαΐ6ε 6ε3 

έΙέπιεηϊΒ δΙαΙίδίΐίιιαεΒ εί ραΓ Γεπιρίοί 6’ιιηε πιέ1:]ιο6ε οοιηραΓαΐίνε 6ε 

ΓεοΙιεΓΟΙιε, ροΐίΓΓαίί: είτε 8ΐΐΓε. II ρΓεί;εη6 εη Ιουί οαδ ςιιε δ’ίΐ γ εηί: αηε 
αΙίέΓαΙίοη, εΐΐε αηΓαΐί; έΐέ εχειοεε δατ Ια ροραϊαΐΐοη 1>οιΐΓ§·εοΪ5€ εΐ ηοη 
3ΐΐΓ Ια ροριιίαΐϊοιι ιιιοιιία^ιιαΓ6ε, ^■ι1^ α 8ΐι οοιίΒεΓνεΓ 5α τεΐΐ^ίοπ εΐ 5α 
Ιαη^ιιε. Ϊ1 ρΓοοέ6ε α ηη εχαιηεη ΟΓΐίΐςιιε 6ε5 δΟΧίΓοεβ, εί αναπί ίοτιίεκ 
6ε Ια νίε 6ε δαίπΙ-Νΐεοη Μέίαηοϊΐέ εΐ 6ιι ίεβίαιηεηΐ: 6ε δαίπΙ:-Ιεαη 
Χέηο3, αΐη3ΐ ςιιε 665 ορΐηίοπδ ίοηηιιΙέεΒ ραΓ Ο. ΟαρρεΓ, 01ι. Εε^εαιι, 
δρ. Τηοοαρΐδ, V. Κααίίπ, }. Ρΐιίίειηοη, Ο. δοΙιΙιιπι^εΓΒεΓ, Ο. ΡαραΓη- 

^οριιΐοδ,. δρ. Εαΐϊΐ6Γ05, δί. Χαιιί1ιοιι6ί6Ϊ5 εΐ ααίΓεδ; Ια ςίίεδίΐοη 665 

Αίδίραί^ 6): οεΐΐε 665 ΗαΗίαπίδ 6ε Αιη6α61ιία (α Αιηαη), εοη5Ϊ6έΓέδ 

εοιππιε 668εειι6απί5 6ε3 Αιαίϊεδ, δοπΐ ραΓίΐειιΙΐεΓεπιειιΙ ΐΓαΐΐέεε. 
Ε’αιιίειίΓ εχαπιϊηε επδαίΐε Ιεβ 50ΐΐΓεε5 ιιαΓΓαΙίνεδ 6νζαη6ίΐε5, εί 

ποΙαΓηηιεηΙ: ΟεπέδΙοδ εΐ εειιχ <ΐιιί 1ε 5αΐνεπϊ (Μΐεΐι. ΑηαΙείαΙε, 0. ΑεΓο- 

ροΗίθ, Εέοη 1ε ΟίαεΓε); ί1 άέΐεηηΐηε Ιε 3εη5 6ε Κρήτες, οοπιπιε δΐ^ηΐίΐαηΐ; 

168 ΑΓαΙ>ε5 6ε Οτείε, εί 11 αρροΠο 1ε 1;6Γηοί^πα§;ε ΐιηροΓίαηΙ: 6ιι Οοηΐΐ- 
ηααΙειίΓ 66 ΤΗάορΙιαηε (VI, 9) Ιεςαεί Ρεχρέάίΐΐοη 6ε Νίεέ- 

ρ1ΐ0Γ6 Ρΐιοεαβ εη ΟΓέΐε αναΐί εοηιιπε 6α1; 66 Ιί^ειεΓ Ιεδ εΙΐΓέΙΐεηδ. 

Εε3 ηοπΐ8 6ε5 Ιίεαχ ςιιΐ οηΐ: ΙειίΓ θΓί§:ίηε α Ια 6οιηΐηαί1οη αΓα^ε εη 
Οτεΐε δοηΙ; Γα33επιΙ)ΐ65 6αη5 εεΐΐε έΐηάε, ^αΐ ΐΓαΙΐε αηδδΐ 1)ΓΪένειη6ηΐ: 1ε 
ρΓοΙϊΙέιηε 6ιι ροίηί; 6ε ναε Ιια^^ΐο^ΓαρΙιίαηε. Εη Αρρεη61εε 6ϊνεΓ5 Ιεχίεδ 

Γείαΐΐίδ αη 3α]εί: ΐΓαίΐέ δοπΐ ΓέρΓθ6ηΐί:3. 

ΒΠΕΤΗΡΙΕ ΕΤΑΙΡΒΙΑΕ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΕΠ&ΥΔΑΝ Έτβί Λ’ 45 



706 Κέδΰπιέ άη νοίιιιης Κ,βδϋΐηέ άιι νοίχιαιε 707 

Κ.ΟηίΙΙαηά, ΚβηιατςΗβδ βίιγ Ια νίβ ιηοπαβΗ^ηβ ά Βι^ζαηοβ, ρρ. $9 · 53· 

Αηάτέ Χί^ηροροαΙο^, 81 Βοη^ΐη Ιβ ΟβηΙανίοη βί Ιβ8 άβιιχ δοΙάαίΒ 

ηιανί^νδ άαη8 ν%6θηο§ναρ}χί& 1>'ΐ^ζαηίίη6, ρρ. 54·δ4· 

Επ Οαοίίϊεηΐ; οη ά ίάβηϊίίίέ Ιε δοΙά&ί: αιιί ρειςπ άε 5& Ιδηεε 1ε ίίβηε 
άη ΟΙΐΓΐδΙ: ϊπογΙ: 3ΐαΓ Ιβ. ογοϊχ ανεο 1ε Οεπίηποπ ρΓέδεηΙ; &η ΟΓαοίίίεπιειιΙ: 

αιιί, (1’&ρΓε3 Ιεδ αροοΓγρΙιεδ, 5’&ρρεΐ£ΐΐΙ Εοη§ίη. ΟεΗε ΐάεηΕίίΐεαίίοη εδί 
1ε Γέ5αΙΙ:&(; ά’ηηε οοηία3Ϊοη εηίΓε 1ε ηοηι Εοη^ϊηοε εΙ: 1ε τηοΐ §:γ60 ΙοηοΗά 
( = ΐ3ΐιοε). II ε3ΐ νιαί ςηε άαη3 ςαείςιτεδ πιοπιιπιεηίδ Βγζ&ηΐίηδ ρ. εχ. 

εη Οαρρδάοοε οη ΓεηεοηίΓε 1ε ηοιπ ΒοηοΜηοε άεΓίνε άε ΙοηοΙιΐδΜΟβ 
{ = οοιιρ άε Ιαηεε). Μαίδ εε ποιη άπηδ Ιεδ ίΓεδαηεδ ε^ρρ&άοείεηηεδ 
άέδΙβ-ηε 1ε δοΙθ&ί: ςυΐ θοπηε 1ε οοαρ άε Ιδηεε εί: ηοη ραδ 1ε ΟεπΙαΓίοπ. 

Ι,ε ι6 ΟεΙ:ο1)Γ6 ΓΕ^Ήδε οΓΐΙιοάοχε €έ1έ1:)Γε βνεε Ια ηιεπιοΐιε άε 
Εοη§:1π 1ε ΟεπΙπτίοπ εί: εεΐΐε (Ιεδ άειιχ 5ο1ά&ΐ5 ςιιί &δδίδί;αίεηί: &η θΓαεί· 
ίΐειηεηΐ; εί; αυί οηί ΟΓα β\ι ΟΙιΓίδΙ: εοπιπιε Εοη§;ίη ανεε ΙεςηεΙ οηΐ δαί^ί Ιε 
πι&ΓίγΓε εη Οαρρδάοοε. Οειηδ ςηεΐςίηεδ ΓερΓέδεηΙαΙΐοπδ 38δεζ τ^Γεδ άα 
Οηιοίΐίεπιεϋί: ηονιδ ανοηδ ΐΓΟίινέ 1ε ΓερεπΙΐΓ άε εεδ άεηχ δοΙά&Ιδ ίπάί· 
ςαέ ά’ιιηε ιηαηίέΓε αδδεζ νοίΐέε. ϋ*&ηΐΓ6 ραΓί, ά&πδ 1ε άΓ&πιε Ι3γζ&η1;ΐη 
(ΐ€ΗνΪ8ίθ8 ραΒβΚοιι» οη νοίΐ 1ε δοΙά&ί ςαί β άοηηέ 1ε εοηρ άε Ι^ηεε δε 
ΓερεπίίΓ, ί:0ΓηΙ)εΓ βμ ρίεά άε \β ογοΙχ εϋ νεΓδεΓ δΠΓ δ» ίείε 1ε δΗη? δΟΓίί 

άα ίίειηε άη Οΐιπδί: ροηΓ δε ραήίίεΓ. 

Τοηίεδ εεδ ΐηάΐε&ίΐοπδ ηοιίδ οη! εοηάηΐί: η Γΐιγροΐΐαέδε ϊιέδ ρΓΟ- 

1)351ε άε Γεχΐδίεηεε ά’αη ΙεχΙε αροεΓγρΙιε ρεΓάα οη εηεοΓβ ίηοοππιι ςηί 
Γ&εοηΙαίΙ; ά’ηηε πι&ηΐέΓε 1έ§:εηάαίΓε 1ε άΓαπχε άη Οο1§:οΙ:1ΐ3.. Οπηδ εε 
Γέείί: αροοΓγρΙιε ςηί ραΓ&ίΐ ανοΐΓ βεΓνϊ άε δοαιεε εοπιηιηηε &ηχ ΒΓΐίδϊεδ 
εί Β Γ&ηΙεαΓ άη άΓαιηε ραΒβΗοη», ηηε ρΙβεε β ρ&Γί έίΒΐί 
ρεηί-έίΓε τέδεΓνέε βμ δΗη§: δΟΓίί ηνεε Γείΐη άη ίΐ^πε άη ΟΓηείίΐε. Οείίε 
δηρροδίΐίοη ηοηδ ρετπιεί ά*εχρΗςιιεΓ \β ΓερΓέδεπΙ&ίίοη εχίιειηειηεηί: 
Γ&ΓΟ άε Ιβ ίί^ηιε πιέΐδεηΐίηε αδδίδε Βη ρΐεά άε Ιη ογοϊχ εί Γεεηεϊΐΐαηί: 

ά&π5 ηη νηδε 1ε δ&ιι§· αηΐ εοηΐε άεδ ρΐ^ϊεδ άη ΟΙΐΓΪδί. ΟείΙε ίί^ηΓΟ έπΐ§:- 

πι&ίΐίΐηε (ΐη*οη νοΐί δεηΙεπιεηί, 8&α£ εΓΓεηΓ, άειηδ άεηχ πιίπϊειίηΓεδ άη 
Ραπδϊηηδ §:γ. 74 εΐ Ιεδ εορΐεδ δίανεδ άε εε ΓηαηηδΟΓΪΙ:, ηοηδ εδί 
εχρίίς,ηέε ρ&Γ 1ε δγηαχειΪΓε άε 31: νδπρδ&ναδ άοηί \β ιηέπιοίΓε εβί εεΐε- 

Ι)Γεε 1ε ιο δέρίεπιάΓε. Οε Ιεχίε ηοηβ &ΐάε εη εΐίεΐ η ΐάεηάίΐεΓ \β ίϊ^ηΓε 
έίΓαπ^ε άη Ρηπδΐηηδ 74 1&ε(ΐηε5 ςηΐ »δ5Ϊδί3Ϊ1; ηη ΟΓηοΐ- 

ίΐεηιεηί: εί ςηϊ, δγ^ηί ΟΓη βμ Οΐιτίδί, Γεεηεϊΐΐίί δοη δαπ§: άαπδ ηη νηδε. 

Οε Γέείΐ άη 3γη3.χηΪΓε ^ηΐ άέηνε δηπδ άοηίε άη ίεχίε αροοΓγρΙιε 
δηΓ 1ε ΟΓηεΐίίεπιεηΙ άοηί ηοηδ ηνοηδ δηρροδέ Ρεχΐδίεηεε ρΓοΙ^αΜε, ρεηί 
δΟΓνΪΓ άε Ι3&5ε ροηε εοηιρΙέίεΓ άαηδ Ια ΟίΒροΒίϋοη 8ΰέηΐςα8 άη ναίϊεα· 

ηηδ ΡαΙαί. 3^7 ηοηι οιηπιίδ ραΓ Ιε εορϊδίε άε ΡΙιοπιπιε ςηϊ, ρεηάαηΐ 
13 ΓερΓέδεηίαίϊοη, άεναϊί τεοαείΠΐΓ 1ε 3αη^ εί Ρεαη δΟΓίϊδ άη ίΐαηο άη 

ΟΙιΓίδί Ρ3Γ εεΙηΐ άε ΙαςηεΒ. 
ΕΊάδΙοίΓε Ιέ^επάαΪΓε άη ΟΓηεϊίΐεηιεηί α Ρεχΐδίεηεε άε ίαςηεΐΐε ηοηδ 

δοπιηιεδ αιηεηεδ ραΓαιί έίιε οΓεέε εη Ρ^ΐαΐδίΐηε, ρεηί-έίΓε α ΙέΓηδαΙεηι 
οη ί1 εχΐδίαΐί δεπιΐ^ΐε-ί-ΐΐ ηη εηΐίε ραΓίΐεηΙΐεΓ άε 8ί Εοη§:ϊη άοηί Ια ΐέίε 
βηΐναηί Ιε 87ηαχαίΓε άη ι6 ΟείοΙ)Γε, ν έΐαΐί αρροΓίέε άε Οαρραάοεε εί, 
ΓεϊΓοηνέε ραΓ ηηε νεηνε ανεη^ΐε, αεεοηιρίΐί άεδ §ΓυέΓΪ3οη8 ιηΪΓαεηΙεηδεδ. 

Μ. ΜαηοηββαΙίαΒ, Μβδηνββ ρΗββε ραΓ Υεπΐεβ οοηίν& νίηβηβηοε άη 
ραίηανεαΐ άβ ΟοπΒίαηϋηορίΘ βη Ονέίβ, ά'αρνβΒ άβ8 άοσηιηβιΦ νβηί- 

ϋβηΒ ίηέάϋδ (ύ418- ίΑ19}, ρρ. 85-144· 

Ε’αηίεηΓ ριιΐ)1ϊε, αηα1γ3ε εί εοηιηιεπίε άεηχ άοδδϊεΓδ ]ηάΐειαίΓεδ, 

ΐΪΓέ3 άεδ ΑΓοΙαϊνεδ άε ΡΕίαί άε Υειάδε (ί)ΐΐ.θ(Χ ά% Οαηάία 80:Μ&ηιοήαΙί 

αηίίοΙη, εαΙιίεΓ 53 (1417-1419). ίί· 139^-145^ 2ι6γ-22ιγ), έεΙαΪΓαπί 
Ια ροΐΐίϊςηε Γε1Ϊ£:ϊεη5ε άε Υεπίδε εη ΟΓείε αη άέΒυϊ άη ΧΙΥε^δ διέεΙε; 

ϊΐ πιοηίΓε ^ηε εείίε ροΗίΐςηε ίεηάαΐί α εηιρέεΙιεΓ ίοαί ταρροΓί εηίΓε 1ε 
ραίΓίαιεαί άε ΟοηδΙαηΙΐπορΙε εί εείίε ι1ε §τεε(ΐηε, οη Ια ρορηΙαίίοη 

ΟΓϊΙιοάοχε π’αναΐί ραδ 1ε άΓοΐί ά'ανοΐι άεδ ένε(ΐηεδ. 

Εε ριεηιΐεΓ άοδδίεΓ, εοηδίΐίηέ ραι ίΓεϊζε άοεηηιεηΐδ, εοπιρΓεηά Ιεδ 
άεροδίϊΐοηδ άε άΐνεΓδ ίέηιοΐπδ αη δη5εί ά*ηη νϊοΐεηί ίηεϊάεηί δηΓνεηη 
άαηδ ηηε έ^ΐΐδε άε Οαπάΐε εηίΓε Ιε ρΓΟίορδαΐίε άε ΟΓεΙε Εχηπιαηηεΐ 
δανίοδ εί 1ε εΙιαηίΓε εοηδίαηίϊηοροΐΐίαίπ ]εαη ΕαδοαΓΪδ; εε άεΓπΐεΓ εδί 
εοηάαπιηέ ραι 1ε άηε άε Οίείε εη εχίΐ ρεΓρέίηεΙ (οείοΙ)Γε 1418} ροηΓ 

ανοΪΓ ένοι^ηέ 1ε ραίΓΐαιεΙιε άε Οοηδίαηΐϊηορίε. 

Εε Βεεοηά άοδδίεΓ, ίοΓηηέ άε δίχ ρΐέεεδ, οοπιρΓεηά Ιεδ άοεηιηεηίδ 
άε Γεπίΐηέίε ηιεηέε εοηίτε 1ε ρΓείιε άε Οαηάίε Μϊεΐιεί ΟαΙορΙίΓέηαδ, 1ε 
ρεϊηίΓε ΝίεοΙαδ ΡΙιίΙαπϋΙίΓορίηοδ εί 1ε ιηοίηε ΑΓδέηε; εεδ ίΓοΐδ ρεΓδοηηα- 

β-εδ αναιεηί ανοηέ δ’είΓε τεηάηδ α Οοηδίαηίίηορίε εί ανοίΓ εηίΓεΙεηη άεδ 
Γείαίΐοπδ ανεε Ιε ραίΓίαΓΟΙιε (Ιοδβρίι II), αΐπδί ςη ανεε 1ε ίαιηεηχ ίΐιέο- 

Ιο^ϊεπ Ιοδερίι ΒΓγεηηίοδ: ε’εδί ροηΓςηοί 1ε άηε άε ΟΓείε Ιεδ εοηάαπιηε 

(ΐαηνίεΓ 1419) ^ ϊηεαΓεέΓεδ Γεδρεεϋίνειηεηί ρεηάαηί ηηαίΓε, ΙιηιΙ 

εί άοηζε ιηοίδ. 

Βεη%. 8. ΘΗίηίδ, ϋη αντβί ραίήανοαΐ ίφτονέ άιι XVΙβ ΒΐέοΙε, οοη- 

ΰβτηαηί νέρίΙέρ3Ϊβ οο'ϊπηιβ ΰαιΐ8β άβ άιυοΓββ, ρρ. ΐ45 ■ ^49* 

Ταηάϊδ αηε ΜαΙαχοδ άαηδ δοη Νοπιοεαηοη ΐπεάίί (1561) εοηδΐάέτε 
ΓέρΐΙέρδίε οοηιηιε ηηε δΟΓίε άε ίοΙίε (εαρ. 35^). (ΐηί, ραΓηε αριεδ 1ε 
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ιη3.π&§6, 6δί ίεηαε οοηιπιε ιιηε α&ιΐ56 άε άίνοΓοε, 1ε3 Νοιηοο^ηοηδ εη 
Ι&π^υε να1§:&ίΓε, ίδδΰδ άιι δΐΐδάΐΐ: Νοπιοοαηοη, ένοςιιεηΐ ηη αΓΓέί ραίπαΓ- 

οαΐ Γέεεηΐ, ςυι ρεηυεί 1ε (ϋνοΓοε δειιΙεπιεηΙ εη εαδ άε Γεχίδ^βηεε άε 
εείΐε πιαί&άιε 3ναη£ 1ε ιηαπ3§ε. Οέάέοη &νύί ΟΓα ςηε εεΐ 3ΓΓ6ί άενΓ&ιί: 

έίΓε άδίθ άε !& ρΓβπιίέΓε πιοίΐίέ άυ ΧΥΙε δίέεΙε. ΜΗΐδ Γ^ηΐεαΓ ΟΓοΐί ςα*ί1 

ί&ηί άδΙεΓ εεί; αΓΓέί βπίΓε 1561 εΐ 1567, ρΐΰδ αηείεη πιαηιΐδεΓίΐ; 

άη ηοιηοεαποη εη Ιαη§:ηε ναΐ^αιιε ( πΐ5. 190 (Ια ιηοπ&δίέΓε άε Λειμώ¬ 

νας εη ΙνΟδΙ^οδ). Ι,’αηίτεηΓ άε αεί αΓΓέΙ πε ροηπαί^ ε1;Γε α1οΓ5 αηίΓε ςηε 

Ιοα33αί II (155^ ■ ^5^5) Μεΐιορίιαπε III (1565· ^572 )■ 

Ο. Α. Ζονα8, ί,β βΡοΐί,ΙΙοΙοξίΟΒϋ ά’αρνΘ8 Ιβ Οοάβχ ΑΐΗβηίβ'^ΐΒίΒ 701, ρρ. 

150-167. 

ϋιι « Ροα11ο1ο§:ο3 » Ι^γζαπΙίη οη εοηηαίδδαίί: (3έ]α ρΙαδίειίΓδ νεΓδίοπδ. 

Ιν’έάΐΗοη άε \Υα^ηεΓ α έΐέ ίαϊΐε ά’αρΓέδ 1ε ηιαπαδεΓΐΐ: ιΐε νΐεππε; εεΐΐε 
άε ΖοΓαδ (Ι’αριέδ ιιη ΓηαηηδΟΓίί άε δα ρΓορΓε εοΐΐεείίοη. Βαπδ 1» ρΓε- 

8εη{:ε έίικίε, ΓααΙεαΓ έΙαΙ>ϋΐ: «ηβ ηοιινεΐΐε έάΐίίοπ άα ΙεχΙε ά’αρΓεδ Ια 
νεΓδίοη άα Οοάβχ ΑίΗβηίβηΒίβ 70ά. Οε άεΓπίεΓ ηιαπηδΟΓί!: αναίί έΐε 
δί§:ηαΙε ραΓ Ν. Βεεδ, ιηαίδ ί1 έΐαΐί: τεδίέ, ^ι1δ^x1*α ρΓέδεπΙ, ίηέάίΐ, 

Ο. Βα$ίΙίαάβ8, Οβ8 έφββΒ ρτββςηβΒ «ΙνοηΙΙοΙζωηανβ», ρρ. 168-193. 

ΡΚβάοη Ο. Β οιιΙ^οηΙίάίΒ, ϋοβυιπιβηίΒ ΐηέάΐΐδ βην Ιβ ροβΙβ άβ Ναη- 

ρΗβ άβαη Υΰηίναιηβ, ρρ. ΐ94·20ΐ, 

Ιν’ααΙειίΓ έίαιϋε εΐ ρυΙ)Ηε άεδ άοεηπιεηΐδ ίηέάίΐδ (Ιεδ αΓοΙιίνεδ <3ε 
νεηίδε, €ΐαί ίοηΓπίδδεη£ <Ιεδ Γεηδεί§:πεηιεπΐ3 δΐΐΓ Ια νίε εΐ Ι’αείϊνάίέ ηαναίε 
θα ροέΐε θε ΝααρΙίε Ιεαη νεη1;Γαη3ε, εΐ ίαίΐ θεδ τεεΙιεΓοΙιεδ θεδ (ΐηεΐ- 

ςαεδ έΐέπιεηΐδ εοηεεΓπαηί: 1ε ίίΐδ άε Ιεαη ΥεπίΓαπιε, ΑπθΓέ. 

ΟΗν. Ο. ΡαίνχηβΙίΒ, (Ειιντβδ (αη88βηιβηί αϋνίΰιιέβΒ ά ΜίβΗβΙ Αρο- 

8ΐθΙί8, ρρ. 202 -213· 

Β*ααΐειΐΓ ρΓοανε ςαε οεΓίαίηδ Ιεχϊεδ αΙ:1:ΓΪ1>αέ3 ραΓ Ε. Ε6§τΓαπά, Ο. 

δαίΙιαδ, Η. ΟπιοηΙ, δ.Ε3ηιΙ)Γ03 εϊ ααίΓεβ α Μΐεΐιεί ΑροδΙοίΐδ πε δοπΙ; ραδ 
οειινΓεδ θε εεί ααΙειίΓ. Οεαχ θ’εηίΓε εαχ δοηί θε ^6αη ΑΓ^^^^οροαΙοδ, 

εϋ άεαχ ααίΓεδ θεδ αιιίεπΓδ ίηεοπηαδ ; αη ΐΓαίΙε αάβ ΒίώΒίαηΙία» αίΐήΐ^νιέ 
α Αροδΐοϋδ εδΐ εη Γεαίίΐε απε εορΐε θε Ια ΜέίαρΗγδίςαε θ’Απδίοίε. 

Ε’απϊεπΓ ^επ1αΓ^αε επεοτε ^αε ςαείςαεδ οεηνΓεδ ά’ΑροδίοΗδ ροΓ- 
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ϋεηί; ρΙαδ ηα’αη οα θεαχ ΗίΓεδ, εε (ιαί α ρΓονοςαέ υηε εεΓίαΐηε εοπίιι- 

δίοη άαηδ Ιεδ Ιϊδίεδ θεδ οειινΓεδ θ’ΑροδΙοΙίδ εΕα^Ηεδ εϊ ραΜίέεδ ραΓ 

8αί:1ια3 εί Εε§;Γαηθ. 

ΑηΙοηίο (τατζ^α., ΒοοΙί ίηβάίίίαΙΙβΕρΙ·8ίοΙαβάί8ίηβ8ίο,^ρ. 214-280. 

Οοη8ί. ΜβνβηΙίϋΒ, Ββ 3ν,ί( ΑΗαραηΟΒ βΐ 8θη οβίΐντβ, ρρ. 281-350. 

Ο’εβί Ια ίΓοίδίεπιε ραΓίίε άε ΓέΙιαθε, θοηΐ Ια ρΓεηιΐέΓε α έΐέ ραΐϊΐίέε 

θαηδ Ιε νοί 27 (ΐ957) οί: Ια δβεοηθε άαηδ 1ε νοί. 29 {ΐ959) εεΙΙε 
Γεναε. II δ'α§ίίΐ; θ’αη εοηιπιεπΙαίΓε Ηη^αΐδΗςαε, ρ1ιΐ1ο1ο§:ΐαιιε εΐ: Γε%ί- 
ευχ άε Ιεχίεδ αρραζίιεπαηί: α Ια ΙίΐίεΓαΙαΓε 1ΐ6ΐ1έηίδ&ί<ΐαε. 

ϋβΜ.8.6}ιίη%8, Ββ ΰοάβχ ί^ί άη πιρηαβίβτβ άβ 81. Νΰίαηοτ (Ζαί)θτάα] 

βί άβηχ άαΐ68:άβ ΓΕοΙορηβ βΐ άη ΡτοοΗβΐνοβ Νοπιθ8, ρρ. 351-352- 

Οε εοθεχ, θαΧίΙΙε αα ΧΙΥεδΐέεΙε, εοηΟεπΙ θε εοΐΐεείίοπδ ίαηάϊ(3ΐιε3 

Βγζαηίΐηεδ. Εε ρΓοί. Εΐηοδ Ροΐΐϊίδ, ς[αΐ ρΓεραΓε 1ε εαΙαΙο§:αε θεδ πίδδ 
θε εε πιοπαδίέΓε, α θενΐηέ ΓΐπιροΓίαηεε θε εε εοάεχ, ΐΐ εη α ρζΐδ υη 
πιΙεΓοΙΐΙπι θε δοη ίηθεχ θε πίαΙίέΓεδ, <ΐιιΐ ΐ1 α ηιΐδ α Ια άίδροδίΐΐοπ άε 
Ό. 01ι. Εη αίίεηθαπί: Γέχαπιεη θέΙαίΙΙε θε εε πίδ, ςαϊ θοηηεΓα ρεαί 
είΓε θε 1εεί;αΓε3 ρΐηδ εοΓΓεεΙεδ άη Ιεχίε θεδ εοΐΐεείΐοπδ ]αΓΪθΐ(ΐαεδ 
εοηΐεηαεδ, οη εδΙ βαΓρΓΪδ θ’οΙιίιεηΐΓ θέ]α, θα δεαΐ εχαηιεη θε Γΐηθεχ θεδ 
πιαΙίέΓεδ, θεαχ θαΐεβ : ι) θε ΓΕε1θ8:αε : 726. εοηιηιε α θέ3α δοαίεηα Ο. 

ΟΚ ί1 γ α Ιοη§:ίειπρδ (Β.Ζ. 24 {1923-1924) 346-358) εί 2) θα Ργο- 

εΙιείΓΟδ Νοπιοδ: 872. 

/V. Ρ. Μαί8Ϊ8, ΡίαηςαίΙΙβδ βοηοίηβδ Εγκολπίων βί θια σταυρικών 

δεσμών βη άτοϋ ί^^ζαηϋη, ρρ. 353 "363· 

]. ΖΙιίδΙιιηαπ α δοα{;εηα Ια ΐΚέδε, θ’αρΓέδ Ια ςαείΐε Ιεδ {ίαπςαίΠεδ 
εοηεΙαεδ διά σταυοι>ίων δεσμών δαρροδεηΐ: Γέε1ιαπ§;ε θε ογοιχ εηίΓε Ιβδ 
ρείδοηηεδ αίπδΐ ίΐαηεεεδ. Ε’α. τείαίε εείΐε ΐΒέδε εί ρΓθΙεηθ, δε Ι3αδαπ1; 

δαΓ 1ε ίεχίε άεδ ρΙαδΙεαΓδ εοηίΓαϋδ, 9^6 εεΙΙε ίοηηαίε διά σταυρικών 
δεσμών δί§:ηί£ΐ0 Ια εοηεΙαδίοη θε ίίαηςαίΙΙεδ ραΓ εοηίΓαί: εεπί; — ςαί 
δε θίδΙ:ίη§;α6η1: θεδ ίίαηςαίΙΙεδ ρατ εέΓειηοηίε τεΐί^-ίεαδε — αα θέΒαΙ θα- 

ς,αεί εδΐ α^οαίέ 1ε δί^πε θε Ια ειοίχ οα σίγνον — δί§:ηαπι (δί^παΐατε θεδ 
ρατίΐεδ εοηίΓαεΙιαηΙιεδ). Ε’α. εχαιηίπε εη ρατΐΐεαίΐετ θεδ ρΓθ1)1έηΐ68 εοη- 

εεΓπαπί: Ια ίοΓπιε θε εεδ θοεαιηεπΙδ, αίηδί ςαε Ιεδ ρτοΒΙεπιεδ δε ΓςίεΓαηί 

ααχ ρείδοηηεδ εοπ£Γαεί:αηΙεδ. 
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Ιίαάθ8ΐαν Καϋδίό, ΟιιεΙί^ηβΒ άβίαίΙδ 8\ιν Ια ΜορναρΜβ άβ ΤΗέο^ 

ρ]ψΙαοί08, ανοΗβνβ(]ΐιβ ά'ΑοΚηάα, ρρ. 364-3^5· 

Ειι Γέέ1;αάίαηΙ ΐ€δ δοαΓοεδ, ΓααίευΓ ε’ϋρρίί^ιιε & τέδοικ^Γε Ιεδ ρπη- 

είρ&υχ ρΓθ1)ΐ6ηιε8 (Ιε Ια ί^ίο^ΤΓαρΗίε άε ΤΗέορίιγΙ&είε εΐ δοαπιεί: 3 ιιπ 
εχ3ΐη6η οΓίϊίςαε Ιοαίε Ια ΙΐίΙεΓ^ΙιίΓε οοηεεΓπ^ηΙ: εε 8η]εί. ϋηε είτιάε 
άεΙ^ίΠεε (Ιεδ δοιίΓεεδ ρεηηεί εη πΐδίπΐδ ε3δ <3ε τεδοικίΓε <1εδ οοπίΓονεΓδεδ 
οη άε (1έπιοηίΓ6Γ ςαε ϊεΐΐε οα Ιεΐΐε Γορίηίοη άεδ εΙιεΓοΙιειίΓδ η*6δ1: ρ&δ 
ίοπάέε δΐΐΓ Ιεδ δοιίΓεεδ. Επ οαίιε εδϊ άίδοηΐέε Ια ροδίίΐοη Ιεαποπΐ^ιιε εί 
τέεΐΐε άε ΓέβΊίδε ά^ΑεΙίΓίάα αα ΙειΏρδ (ϊε ΤΗέορΙι^^ΙαεΙε εΐ 1ε ρΓοεεάέ 
άε ΓίηίΓοηΐδαΙίοη {3ε3 αΓοΙιενεςαεδ. 

Ι^αάοεΙαν Καϋίϋά, ίΐ,βϋνβδ άβ ΤΚέορΚ^Ιαβίβ, ανοΗβνέί^ιιβ, ά’ΑοΗΗάα, 

αάΓ688έβ8 αηχ Ρα1ωηΗαηο8, ρρ. 386 · 397· 

Πεδ ΐΓοίδ ΙείϋΓθδ άαηδ Ια εοΓΓεδροηάεπεε άε ΤΙιεορΗγΙαεΙε ά*Αε1ΐΓί(1α 
αάΓεδδέεδ α άεδ ρείδοηπεδ ροΓϋαηί: 1ε ηοπι Ραΐζοαήαηοδ, αιιεαηε η’εδΙ 
έοΓίΙε αα §^Γαπ(1 άοιιΐ6δί:ί(ΐαε άε ΓΟεαάεπί;. Οεαχ επίΓε εΐΐεε (Μεαίδΐαδ 
7, Εΐηείϊί 14) δοηί; αάΓεδδέεδ α δοη Ιιοπιοηγιηε θΓέ§:οίΓε ΡαΙιοαπαηοδ, 
Ι^εαα ίίΐδ άη ^ταπά <ΐΓοαη§:αίΓε ΝίεέρΙιοΓε Οοηιηέηε, αη ]εαηε Ιιοιηπιε 
ςαί αναίΐ εοπαιπεηεέ νθΓδ 1094 νιηε Ι^εΐΐε εαΓπεΓε εοπχτηε άαε άα ίΗειηε 
άε Βα1§·απ6. ΙΙπε ααίΓε ( ΜεαΓδίαδ 2$) ^δϋ έεπίβ α απ εεΓίαίη ΝίεοΙαδ 
ΡαΙζοαπαηοδ ςαί ποϋδ ιεδίε, α ραΓί (1ε εεΐϊε Ιεΐτίτε, ίπεοηπυ. Π εβί: Βίεη 
ρΓθ1)α1)1ε ςαε εεδ ρ6Γδοηηα§:εδ αρραΓίίεηΙ: α Ια ίατηιΐΐε άα §^Γαη(1 (3οπιε· 
δΙίίΐαε ΟΓε^οίΓε Ραί^οαπαποδ. 

Αίΐιαη. Κοιηίηίβ, ^ιι^βι(ιηβ8 νβηιαν^ΐίβδ 8ΐιτ Ιβδ ΟναβΙβδ άβ· 1>έοη Ιβ 
8αρ6, ρρ. 398*412. 

Εη ραΓίαηί (3ε ΓαΓίΐεΙε (1ε Β. Κηοδ, Ι,εδ Οιαείεδ (1ε Εέοη 1ε 8α§:ε 
(ά’αρΓέδ ηη Πνιε (ΙΌΓαεΙεδ Ι^γζααΙίηδ ίΙΙπδίΓέδ, ΓέεεηιηιεηΙ (ΙέεοανεΓΐ), 

«Αφιέρωμα στή μνήμη τοί5 Μανόλη Τριανταφυλλίδη » ΑίΗέπεδ 1960, ρρ. 

γ55 ■ ιδδ + ΐ7 ΤαΒ., ΓαιιΙεαΓ (Ιοηηε (Ιεβ Γεπδεί§·ηειηεηϊδ εοπιρΙέπιεπίαίΓεδ 
δαΓ Ιεδ ΟΓαεΙεδ εοπεειπαπί 1ε δΟΓί; (1ε Οοπδίαπίίπορίε εΐ (Ιεδ θΓπρεΓεαΓδ 
Ι^γζαηΐίηδ; εηδαίϊε ΓααΙεπΓ ρΓοροδε (Ιεδ οπίεΓεδ α ειηρΙο^εΓ ροηΓ (1ι· 
δΙίπ^αεΓ Ιεδ οΓαεΙεδ Βγζαηΐίπδ εΐ ροδί’Βγζαηϋίηδ εϋ αρροΓίε (Ιεδ εοηιρίέ- 

ιηεπίΐδ δατ Ια ΐΓαάίϋίοη τηαηαδοηΐε (1ε εεδ ΙεχΙεδ ; εηίίη, ηπε ηοανεΐΐε 
εοΐΐαίΐοη (Ια ηιαηαδεπί; Υα 4^ Μ ΗΜίοΙίιέίΐαε τογαίε άε δίοοΙίΙιοΙπι 
ρεηηεϊ άε οοΓΓίβ'εΓ αη εετίαΐη ποπιΙ^Γε άε ΙεεΙαΓεδ. 
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Οόίη. ΡαΙΙαε, ίΐη ΙίηΙβαη 1>ι^ζαηΗη άη Μη8άβ άβ ΟοΗηΐΗβ, ρρ. 

413*452- 

Οέναβίιηβ ΜίοναςιαηηαηίϋΒ (-ίποίηβ), ΟαίαΙορηβ ά68 ηιαηη- 
Ββηίβ άβ Ια ΜΜίοίΗβ^ηβ ά,β Κυριάκόν άβ Ια εβϊΐβ άβ 8αίηί- Αηηβ, 

8ην Ιβ ΜοηΙ Αί/ΐΟδ, ρρ. 453" 5^0· 
— Ιηάβχ ραν 0. Α. Μαηα/ίδ, ρρ. 560® ■ 

Ε'δηίεαΓ α άέεπί:, εη 1934» ιηαηαδεηΐδ άε εεΐΐε δοΐίε, Ιαηί εεαχ 
άέ]α άέεπίδ ραι 3ρ. Ε&πιΒγο3 {άοηΐίΐ οίίΓε ηπε άεδεπρίίοη ρΙαδ 
άέΐαϋΐέε), (ΐηε εεαχ <ιαί η’οηΐ ραδ έΐέ εαΐαίο^-αέδ ^αδ^^α’α ΙαάίΙε αηηέε. 

ϋη εα1α1ο§:ηε αίπδί εοηδΙίίηέ εαΐ ρα6Ηέε ίεί Ια δεεοηάε ραΠίε. Εα ρΓε* 

παΙέΓε ραΓίίε α έΐέ ρηΐίΐίέε άαηδ Ια ιηειπε τενηε, νοί. 29 {^959) ΡΡ· 

87* 192. 
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